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APRESENTAÇ~O 

A finalidade deste trabalho é verificar a 

aplicabilidade dos mecanismos de mercado na questào 

ambiental, visto que alguns deles como, por exemplo, as 

permiss6es de poluiçào já existem há algum tempo na teoria, 

mas com poucas aplicaçôes. 

O primeiro capitulo apresenta uma abordagem geral sobre 

economia do meio ambiente, procurando destacar os estudos 

mais recentes ne~sa área. 

O segundo aborda a questào da externalidade e dos 

instrumentos de politicas ambientais, dando ~nfase para a 

discussào da análise de custos sociais e do Teorema de 

No último apresenta-se uma análise de alguns casos de 

utilizaçào de mecanismos de mercado. Esta análise se baseou 

em fontes secundárias sobre essas aplicaçbes e, como nestes 

textos n~o há muitos dados empiricos disponíveis, temos que 

nos basear em suas descriçbes, cabendo considerar as 

influ~ncias subjetivas de cada um deles. 



CAPITULO 1 - O MEIO AMBIENTE E ALGUNS ASPECTOS 

ECONôMICOS 



lcl. O ESTUDO DO MEIO AMBIENTE EM TERMOS ECONôMICOS: UMA 

VIS~O GERAL= 

A relaçào entre economia e meio ambiente existe desde o 

aparecimento do Homem, que sempre necessitou dos recursos 

naturais para sobreviver. No século XIX, Malthus e Ricardo, 

autores clássicos na fundamentac%o da economia enquanto 

ci~ncia, discutem esta relaç~o do ponto de vista das 

preocupaçbes com os meios de subsistincia, prevendo o 

esgotamento das terras agrícolas em funç~o do crescimento 

populacional (Fisher & Peterson, 1976, p. 01). 

Depois de Ricardo, no século XIX os economistas 

passaram a se preocupar também com a escassez de insumos 

industriais, sendo que estes podem se originar de tris tipos 

de recursos naturais: 

a) os que s~o renováveis naturalmente, baseados nos ciclos 

naturais (madeira, cana-de-açúcar, alimentos); 

b) os que n~o s~o renováveis e que, uma vez utilizados, 

somem para sempre (carv%o, petróleo) e 

c) os que nâo sào renováveis, todavia recicláveis (plástico, 

aluminio). 



Os dois Gltimos sào praticamente id~nticos, levando-se 

em conta que a reciclagem n~o alcança cem por cento de 

efici~ncia. A recuperaç~o total contradiria a segunda lei da 

termodinâmica a lei da entropia - que explica a utilidade 

da energ1a, e diz que uma propriedade importante desta é que 

ela sempre possui um certo grau de desordem, de tal forma 

que a energia flui na direçào em que aumenta este grau de 

desordemr denominada entropia. Portanto, a energia tende a 

se degradar até um ponto de equilibrio entrópico. 

Em outras palavras, diria-se que a energia n~o é 

criada nem destruida (de acordo com a primeira lei da 

termodinâmica), mas pode ser transformada de uma forma em 

outra e~ quando se faz a reciclagem, uma parte da energia 

contida escapa na forma de calor (Samohyl, 1982, p. 100-

105). 

Assim, v~-se que no século XIX uma das principais 

preocupaçôes dos economistas era com os recursos extrativos. 
r0 

conhecimento disponivel 

eram intensamente explorados. Co~ o 

., . ~ 
na ocas1ào, pod1a-se prever que em 

visto que alguns destes 

pouco tempo, uma parcela considerável dos recursos nào-

renováveis estaria prestes a se esgotar, podendo tornar-se 

um fator limi~ante para o processo de produçào (Alier, 1987, 

p. 42-45). 



~· .:.:. 

.i s s:. rJ c.1 Lt e no inicio da Revcluç~o 

Industrial, a questào da poluiç~o e da qualidade de vida era 

colocada em segundo plano, pois na época o ambiente ainda 

conseguia absorver grande parte dos resíduos industriais. 

Somente na segunda metade de século XIX, um t?CC)nom.i..F.sta. 

ingl&s, John Stuart Mill, iniciou a discuss~o sobre o 

problema da qualidade de vida como um todo 

Peterson, 1976, p. 01-02). 

o pensamento econ8mico evoluiu, e com ele 

a questào ambiental. 

A partir do fim dos anos 1960, surgiu um número 

crescente de economistas interessados no meio ambiente, 

produzindo assim uma vasta literatura. 

Com ~?les, surgiram também os conflitos do pensamento 

econamico ambiental, os quais segundo Ely ( 1986, p" 71), 

foram classificados e resumidos em seis escolas, de acordo 

a) ESCOLA PESSIMISTA 

Os seguidores desta escola acham que o problema da 

degradaç~o ambiental imaginando o quadro do 
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O mérito desta escola está na divulgaç&o de uma série 

de relatórios, dentre eles o do Clube de Roma, que 

permitiram uma maior conscientizaçào mundial sobre o 

problema. 

b) ESCOLA MlNIMALISTA 

Pode ser tida como contrária à Pessimista, pois 

enquanto a outra prega que cs problemas ambientais s~o tào 

graves que n~o t~m mais soluçào, esta acha que existem 

problemas muito piores que os ambientais, como a pobreza e 

os direitos civis que devem ser equacionados antes. 

O que os membros desta escola n~o percebem, é que dar 

uma maior atenç%o aos problemas ambientais nào significa 

negligenciar outros problemas sociais. 

rl ESCOLA COLETIVISTA (SOCIALISTA) 

Para eles, a deterioraçào da qualidade ambiental está 

diretamente ligada à forma de exploraç~o capitalista e, a ~ 

soluç~o para estes problemas consiste no planejamento 

central. 

Eles esquecem que a ex-Uniào Soviética possuia um 

planejamento central e, ao mesmo tempo, confrontava-se com 



poluiçâo t~o sérios quanto c de paises 

capitalistas (tabela 1). 

TABELA 1 - EMISSbES DE POLUENTES DO AR, PAISES SELECIONADOS, 
J..CJ88 1 

óxidos de Nitrogênio Dióxido de Enxofre 

Pa:i..~;,;. 

r:~, J. ernan h<:1 OI~ . 
T che cc•s-, 1 C:lV i~.qu. i ,:t 
Bul gf:ir-·ie. 
Pt:l li3n i. a 
Rom·Êiniaz. 
l···lung r .. i <:1 

Emissbes por unidade Emissbes 
de PNB 

( miJ. t.on) ( m.:i.l ton) 

70B 4 ~:, :::~ ~'f~ 
~~5(> 8 2800 
J. ::.o 3 1 o:so 

1 ~.~:.o 7~ 41HO 
::::9o •l lBOO 
2~~cr 4 121B 

e::·: -·-Un .i .. ~.r.::. Sc::rv:.i.ética·-.$ 4::·10 
,., 

18::·E34 .,:;. 

hfE-ino Unido 2.sl8(> -:: ·-· 3t.S64· 
Est.:tdo~s Un :i..dcJs4 19BOO 4 ::~(}-l(>(l 

~::::ué c i c:1 :::::9~) ~·. :~=~ J.i.• .~~:. 

Ft'"<:1nç.::<~ l. <S .t ~. .-, 1226 .1::.. 

f7:•1 emõ:1n hc.i O c: :2860 ~· 1. ::::oo " . .::. 

Em i S!:;,f.:Jes:. 
por·· ur·, idadE? 

d€;: PI'·.!B 
( ÇJ r .. <:1m as:.) 

:31. 
24 
21 
:2t) 
1.9 
.1.7 
lO 

r::: 
··' 
4· 
1 
.1. 
• .!. 

~ados preliminares. 2A estimativa para o dióxido de enxofre 
é de 1980, e para os óxidos de nitrogênio é de 1985. 
3Somente fontes estacionárias; dados de 1.987. 40s dados 
sobre o enxofre referem-se a óxidos de enxofre. 

FONTE~ Frenc:h, 1991, p. 138. 

Cabe lembrar que a tabela acima foi elaborada em 1988, 

nào considerando qeopoliticas atuais. Se 

somarmos as emissbes de óxidos de nitrogênio com as de 

dióxido de enxofre por PNB, veremos que no ano acima 

considerado, o pais que poasuia a produçào com o maior nivel 
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era a Alemanha Oriental, seguida pela 

Tchecoslováquia e PolSnia. 

Verifica-se também que a ex-Uniào Soviética produzia 

com um nivel maior de poluiçào por unidade de PNB que os 

Estados Unidos e outros paises capitalistas. 

d) ESCOLA DE CRESCIMENTO ZERO 

-~ composta pelo grupo mais expressivo de novos adeptos 

ambientalistas e estes acham que, sendo a degradaçào 

ambiental causada pelo aumento de consumo de bens, é preciso 

conter o crescimento populacional e, como conseqQ~ncia, o da 

produçào. 

Os criticas désta escola dizem que o problema n~o 

consiste em crescer ou deixar de crescer e, sim, na 

qualidade desse crescimento. 

e) ESCOLA DA AUSTERIDADE 

A idéia central desta escola está associada à do 

crescimento zero, pois seus membros julgam que 

deterioraçào do meio ambiente está diretamente ligada ao uso 

abusivo dos recursos e acreditam que a melhor soluç~o é a 

austeridade. 



Segundo Ely (1986, p. 76), o erro básico desta escola é 

que n·ao (~· n mnntantf.i! dE~ prc·duçÊ\o f..~ c:. c::onsurr,c::. "r.iG:~r· c:apita" 

que dete~ioram o meio ambiente e, sim, a omiss~o do Estado 

em controlar os processos de produçào e consumo. 

f) ESCOLA DE PRIORIDADES PUBLICAS 

Seus defensores acham que a razào dos prnblemas 

ambientais está na alocaç~o dos recursos do governo, que 

gasta um grande volume de divisas com defesa nacional e 

exploraçào espacial, em detrimento da proteçào ambiental. 

Estas seis escolas nada mais s~o do que enfoques 

diferentes de perceber o problema ambiental e apontai~ 

soluçbes alternativas para a questào. De acordo com Ely 

(19B6, p. ·7~2 e '77') !" independente da exist~ncia destas 

diferentes correntes do pensamento, do ponto de vista da 

o mais importante é que os 

problemas ambientais sejam tratados numa visào totalista e 

interdisciplinar. Para ele, cada escola apresenta 

somente soluçbes parciais, portanto, nào efetivas. 

Como se v&, gradualmente foi sendo desenvolvido um novo 

conceito de economia do meio ambiente e, ;::1 n:í.vel 

prático, dividem-se os estudos econSmicos dessa área em dois 

7 
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a) a economia dos recursos naturais, em que se estudam os 

problemas relacionados com a sua exploraçào, conservaç~o, 

esgotamento e usos alternativos e 

b) os problemas de poluiçào ambiental. 

Os dois campos de análise nào totalmente 

independentes, todavia as linhas de estudo de cada um deles 

podem se diferenciar (Araújo & Abreu, 1976, p. 788). 

Os estudos dessa área podem enveredar tanto pelo ângulo 

microecon6mico da teoria da firma, o qual tratar-se-a com 

maior detalhe, como por outras óticas, as quais ser~o 

mencionadas a seguir. 

OUTRAS óTICAS 

Quando se estuda, por exemplo, uma regiào de grande 

concentraçào industrial, o procedimento normal é um 

tratamento individual das firmas ignorando assim, dois 

tipos importantes de poluiçào ambiental: 

a) a causada pela concentraçào de unidades consumidoras numa 

área relativamente reduzida e 

b) a causada pela concentraçào das unidades produtoras em 

uma determinada área urbana. 
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Em ambos os casos, tem-se o fenSmeno das deseconomias 

de aglomeraç~o. ~ possivel que cada uma das firmas (ou 

unidades familiares) produza efluentes numa quantidade que 

se enquadre nos limites considerados satisfatórios, todavia 

o fato de estarem próximas umas das outras faz com que a 

emiss~o de poluentes naquela área determinada atinja niveis 

intoleráveis. 

Se o número de firmas poluidoras for reduzido, o meio 

ambiente poderá ser capaz de absorver, em alguns casos, sem 

grandes prejuizos, a emissào de poluentes. 

Neste caso~ ambiental, antes de ser 

meramente um resultado das técnicas produtivas utilizadas, é 

conseqO~ncia da concentraçào industrial e demográfica. 

Observa-se, ent~o, o fenSmeno da interdepend~ncia, isto é, o 

problema ambiental decorrendo das decisóes de localizaçàc 

industrial e residencial, as quais, por sua vez, sào frutos 

da aç~o de inúmeros fatores que atraem e repelem as unidades 

produtoras e familiares, ou seja, que determinam a sua 

concentraç~o ou dispersào. 

Assim, deve-se analisar o problema num contexto mais 

amplo, onde sejam definidos objetivos gerais de politica 

regional/urbana, conjugados com os de politica 

industrial/setorial (Araújo & Abreu, 1976, p. 792-793). 



O mesmo ocorre com o caso dos recursos naturais= uma 

coisa é analisar o seu esgotamento por unidade produtora, 

isto é, pais ou regi~o, outra é analisá-lo num contexto mais 

ampliado, estabelecendo metas de extraç~o e utilizaç~o a 

curto e longo prazo a nivel mundial. Tem-se assim, o que se 

chama de alocaç~o intertemporal de recursos naturais, em que 

os individuas que ainda n~o nasceram n~o participam do 

mercado e nem das decisbes, entretanto recebem como herança 

o resultado destas. 

Nesse caso, imprimir um determinado ritmo através do 

tempo no uso de combustiveis fósseis e de outros recursos 

nào renováveis implica numa escolha entre a distribuiç~o 

para geraçôes presentes e futuras. A evoluçào da tecnologia 

e da demanda futura de recursos esgotáveis tim uma 

influincia importante na formaçào de preços desses bens. 

A critica aos preços dos recursos n~o renováveis e dos 

efeitos das externalidades 1 no mercado de longo prazo também 

tim repercussbes na macroeconomia, principalmente no cálculo 

do PIB. A modificaçào da Contabilidade Nacional por parte da 

critica ecológica é uma questào de grande importância 

politica (Alier, 1987, p. 44). 

1. Mais detalhes no próximo capitulo 

10 



1.2. CONTABILIZAÇAO DOS RECURSOS NATURAIS 

Um dos desenvolvimentos mais significativos da economia 

no século XX foram as contas de renoa nacional, que permitem 

considerar a estrutura da economia na análise do seu 

desempenho. 

O sistema de contabilidade nacional vigente foi 

aplicado pela primeira vez em 1942 e~ reflete o modelo que 

dominava o pensamento macroeccnSmico daquela época, o 

keynesiano. 

Como Keynes e seus contemporâneos estavam preocupados 

em explicar a raz~o da Grande Depressào da década de 1930 e 

o ciclo econSmico, esse sistema define rigorosamente os 

grandes agregados da análise keynesiana consumo, poupança, 

investimento e gastos do governo - ignorando, a escassez dos 

recursos naturais e seu papel produtivo. 

O mesmo acontece com o sistema de contas nacionais das 

Naçbes Unidas que é seguido pela maioria dos paises. 

Dessa forma, um pais pode acabar com seus recursos 

naturais, destruir suas florestas e seus solos, poluir e 

extinguir suas plantas e animais, sem afetar a renda medida. 

1 • 
-~ 



Isso coloca uma falsa dicotomia entre a economia e c 

ambiente, onde politicas governamentais destroem o meio 

ambiente em nome do desenvolvimento. f o que acontece na 

maioria dos paises pobres que dependem dos seus recursos 

naturais para gerar empregos e divisas. 

Portanto, enquanto nào houver um sistema de contas 

nacionais que considere a exaust%o dos recursos naturais, 

certos paises pbderâo registrar ganhos ilusórios na renda e 

perdas permanentes na riqueza (Repetto, 1991, p. 41). 

Quando cortamos madeira e construímos um celeiro, temos 

um aumento da renda e do investimento nas contas nacionais, 

sem refletir em nada a perda de um ativo valioso, mas cabe 

lembrar, que os recursos naturais sâo ativos econSmicos. 

A verdadeira medida da depreciaçâo dos custos de 

investimento ~ c montante do declínio da renda futura, na 

medida em que um ativo se deteriora ou se torna obsoleto. O 

conceito de depreciaçâo implica que, se nào forem mantidos 

os ativos fisicos, haverá declinio do consumo futuro. 

Uma das falhas mais importantes deste conceito é que 

ele nào é estendido aos ativos referentes a recursos 

naturais porque~ da mesma forma que as máquinas sofrem 



d!~p,~eci<::lç:ao .::1c) longo do tempo, os solos também se depreciam 

quando sua fertilidade diminui (Repetto, 1991. p. 42). 

A contabilizaçào dos recursos naturais fará com que as 

contas nacionais contem com um novo conceito de renda, que 

traduza em termos econSmicos a idéia de crescimento em 

h.:..,~mon:i.C:I com a disponibilidade de recursos naturais, 

possibilitando uma pr·o)·( :i.mida1.:.ie do tào desejado 

"d~?SeiTv'olvimr.::-nto s;.t.J.stentáv€'21" (Seraa da Motta & Frickmann 

Young, 1991, p. 235). 

40), os indicadores sociais e 

c:\~::· contas da n;::..tt..i.l'"€'2za apresentam-se como ferramentas 

essenciais à formulaçào das finalidades de desenvolvimento, 

no plano instrumental 

redefinir as bases tanto da economia politic:a dos recursos, 

como da escolha de técnicas apropriadas. 

atuais:., .: J. 
J<::\ tem-~::.e 

paises que estabeleceram sistemas de contabilidade ambiental 

como, por exemplo, a França e a Noruega. 

a Organizaçao de Cooperaçào e Desenvolvimento 

EconSmico (OCDE), publicou um relatório no qual 

medid.:~s no 

econ8mica e amb1ental estabelt?.Ct? o 



pi"·oj e to nQ 

Planejamento e Economia Aplicada (IPEA), que se intitula 

quatro segmentos: recursos minerais, recursos florestais, 

água~ e solo (SerSa da Motta & Frickmann Young, 1991, p. 

1.3« ANALISE INSUMO-PRODUTO (MODELOS DE ISARD E VICTOR)~ 

As tabelas de insumo-produto econSmico-ecológicas vªm 

sendo utilizadas como um instrumento que permite descrever 

as relaçôes econ8micas de uma regiào com seu meio ambiente. 

Portanto, capaz de auxiliar na administraç~o dos problemas 

ambientais gerados pelo crescimento econSmico, Pf.'?r-mi t.indo 

assim um escopo analitico mais amplo. 

Um r-esu l t,;..do imediato do estudo de tais tabelas seria 

um conhecimento mais preciso dos efeitos da produç~o e do 

consumo de bens finais. Com isso, ter-se-ia cC~mo alternativa 

recomposiçào das aliquotas dos impostos que 

incidem diretamente sobn? tais bens, 1 i~?vando··-~sE· 

consideraçào os danos que causam sobre o meio ambiente. 

1.4 
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Apesar de em outros paises esta análise ser muito 

utilizada, no Brasil as limitaçbes maiores s~o a aus&ncia 

e/ou qualidade dos dados de matriz insumo-produto. 

Os modelos mais conhecidos de insumo-produto que 

incorporam o meio ambiente s~o os desenvolvidos por 

Cumberland, Daly, Ayres e Kneese, Leontief e os de Isard e 

Victor (Miranda, 1980, p. 603-604). 

Ver-se-á aqui a metodologia dos dois últimos, uma vez 

que estes s~o, respectivamente, o mais completo teoricamente 

e o mais factivel empiricamente. 

MODELO DE ISARD 

Isard e seus colaboradores utilizaram a análise de 

insumo-produto econSmico-ecológica na Baia de Plymonth, nos 

Estados Unidos, com o objetivo de relacionar as atividades 

econSmicas e ecológicas da regi~o. Eles pretendiam escolher 

o local mais adequado para a instalaçào de um complexo 

turistico, onde os custos ecológicos e de engenharia fossem 

minimizados. 

H montagem das tabelas foi feita abandonando a idéia 

clássica de que cada setor produz um único produto. Logo, 

este modelo permite que vários produtos sejam classificados 
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dentro de um mesmo setor estando as tabelas dispostas na 

forma produto-setor . 

Os quatro quadrantes dessa matriz (ou tabela) expressam 

as relaçbes entre as atividades e mercadorias econBmicas e 

ecológicas, marinhas e terrestres. 

Os setores e mercadorias ecológicas sào ainda 

subdivididos por Isard em elementos abi6ticos (clima, 

geologia, hidrologia e solos), e elementos bióticos (plantas 

e animais). 

Os coeficientes econSmicos S~O determinados 

endogenamente (dentro da própria estrutura de insumo-

produto) e os ecológicos exogenamente, a partir dos dados 

técnicos e da experiência das indústrias. 

Já em relaçào aos coeficientes das matrizes referentes 

aos insumos ecológicos (bens livres) para a produçào 

econSmica e aos produtos ecológicos (despejos) oriundos dos 

processos de transformaçào econSmica, estes sào derivados 

das relaçôes existentes entre as quantidades fisicas 

ecológicas (de insumo ou de produçào) e os valores da 

produçâo econSmica (Miranda, 1980, p. 606). 

Pode-se resumir as criticas feitas a esta metodologia 

em duas: a primeira diz respeito à sua aplicabilidade face à 



·f ...... 
J. / 

excessiva necessidade de dados, principalmente no que se 

refere às tabelas relativas às inter-relaçbes ecológicas; a 

segunda refere-se à hipótese geral de funç~es lineares dos 

insu.mo-pr·odu to, visto que esta hipótese é 

fortemente vulnerável para as relaçbes econSmicas. 

Sua aplicabilidade fica comprometida pela dificuldade 

de obtenç~o de dados, no entanto sua elaboraç~o contribuiu 

fortemente para a implementaç~o das tabelas retangulares 

produto-setor (Miranda, 1980, p. 607). 

MODELO DE VICTOR 

De acordo com todas as experiincias já realizadas e que 

foram divulgadas, a metodologia utilizada por Victor é a que 

se encontra mais de acordo com as concepçbes teóricas e de 

aplicabilidade da abordagem de insumo-produto econ8mico-

A experiincia foi aplicada no Canadá onde Victor 

incluiu na matriz produto x setor algumas linhas referentes 

aos insumos ecológicos demandados pela produç~o econ8mica, e 

os correspondentes subprodutos ecológicos oriundos dos 

processos de transformaç~o eccnSmica. 



tem-se o principio do equilibrio dos 

ocorrem variaçôes no volume de equipamento de capital, nos 

estoques de produtos finais e semifinais e de bens de 

consumo duráveis. Ent%o, a massa de insumos ecológicos deve 

ser igual à massa de seus produtos ecológicos. 

todo o es·l'orço, dados ecológicos 

utilizados por Victor s~o p .... , 

metodológicos~ a matriz de Isard é melhor. 

Cabe salientar ainda que a matriz de Victor n%o capta o 

econSmicos (Miranda, 1980, p. 609). 

1.4. CONVERS~O DA DIVIDA EM INVESTIMENTO NA NATUREZA 

Com a cr1se do petróleo em 1973, inúmeros paises em 

desenvolvimento, entre eles o Brasil, passaram a ampliar 

suas dividas com bancos privados ou governamentais de outros 

paises para manter renda real e equilibrar sua balança 

cómen:: .i a I • 

Este processo prossegue durante os anos 1970 até o 

segundo choque do petróleo e a elevaçâo abrupta das taxas de 

juros internacionais. A moratória do México em 1982, serviu 

., 
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como o marco final da entrada de recursos l.i.qu3 .. dos nos 

paises em desenvolvimento. 

frente ao serviço de suas dividas, muitos 

maciçamente seus recursos 

naturais para conseguir ampliar suas exportaçbes. 

exploraçâo desordenada 101 a causa de muitos dos problemas 

ambientais desses paises. 

Para alcançar o progresso econ8mico sustentado nesses 

locais, é preciso encontrar meios que permitam novamente o 

seu desenvolvimento sem a destruiçào de seus recursos 

n<:•.tl...\t~.:~is; = 

( 1 '1B9, a partir desse 

pressuposto que os conservacionistas elaboraram um meio 

inovador para ajudar a reduzir a destruiç~o das florestas e 

outros problemas ambientais e, ao mesmo tempo, contribuir 

para aliviar o anus da divida que recai sobre os paises em 

c.ie~sen\'Cll \/ j .. mr.::-n te:.. 

v 
1\ 

f'2i técnic.::<. "convers.'#.iCl cj;:,:; divida em \. 

investimentos na natureza'' e implica na compra da divida por 

organizaçbes conservacionistas com deságio e, o seu resgate 

pode <;!.ei'" feito por meio de titules ou moeda local a serem 

investidos em projetos de conservaçào. 



Esta conversâo já foi feita em alguns paises da América 

Latina, como Bolivia e Equador. Mas cabe ressaltar, que 

apesar de ser uma forma de propiciar a preservaçào do meio 

ambiente, n~o resolve o problema da divida em si, visto que 

a quantia a ser convertida é sempre muito pequena. 

Dependendo do acordo, ainda pode confrontar a soberania 

nacional, uma vez que normalmente as organizaç~es 

conservacionistas que compram a divida pertencem a países 

desenvolvido$ e, algumas vezes, ditam as regras de como esse 

dinheiro terá dP ser utilizado (Fuller, 1989, p. 39-40). 

Neste capitulo procurou-se fazer uma abordagem geral 

dos desenvolvimentos mais relevantes da economia do meio 

ambiente nos dias de hoje e, para finalizar, cabe salientar 

a importância das alternativas tecnológicas ecologicamente 

equilibradas, que variam para cada setor produtivo. 

No setor industrial tem-se as tecnologias de reduç~o de 

poluiçâo (filtros, sistemas de tratamento de efluentes, 

etc), tem-se também a concepçâo de sistemas produtivos a 

circuito fechado, isto é, onde os residuos de um determinado 

processo servem de matéria-prima para outro, que ainda se 

encontra em fase experimental. O setor agrícola é o ónico 

que dispbe de uma alternativa tecnológica deste tipo já 

conhecida há bastante tempo (Romeiro, 1990, p. 150). 

20 
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Todos esses recursos (contabilizaçâo do meio ambiente, 

novas tecnologias, etc) sào uma tentativa de se chegar ao 

desenvolvimento sustentado, isto é, suprir as necessidades 

da populaçào de hoje, sem a destruiçào dos recursos que 

serào necessários no futuro. 

Nos capitulas a segu1r, será tratada a questào das 

externalidades e dos mecanismos de mercado. 



CAPITULO 2 - AS EXTERNALIDADES E OS INSTRUMENTOS DE 

POLITICAS AMBIENTAIS 



2.1= EXTERNALIDADES 

As externalidades sào classificadas como uma falha no 

sistema de mercado, pois surgem quando o consumo ou a 

produçào de um bem gera efeitos negativos (ou benéficos) a 

outros consumidores e/ou firmas, e estes n~o sào compensados 

sistema de preços (Seraa da Motta, P= 

.1.1 ::~;) 11 

Os efeitos externos surgiram pe1a primeira vez CO i"!'! O 

em Principies of Economics, de Alfred 

Marshall (Mishan, 1976, p. 139). 

:J..i.j.()) ' 

efeitos externos pod~m nào ter idéia das conseqG~ncias de 

seus atos sobre os lucros ou bem-estar de outras pessoas. 

quando uma fábrica libera fumaça, 

proprietários só estào interessados em vender seus produtos 

no mercado P enquanto sua própria produtividade .. "r;,_.-· 
II~•.L.t 

afetada e eles nào forem punidos de alguma 

considerarào a fumaça como um infortunado subproduto • 

f) E? r7t c: (J r·· ci cJ p. .:L Lf .. l ) :1 

externalidade nociva pudesse ser evitada sem custo algum, 



dificilmente se poderia chamá-la por esse nome, ~ certamente 

nenhum problema surgiria. 

competitiva há uma alocaçào de recursos 

que maximiza o bem-estar dos consumidores e dos produtores, 

uma vez que quando cada agente econ8mico maximiza o seu 

estar, estará maximizando também o bem-estar da sociedade 

como um todo (Ser8a da Motta, 1990, p. 113-114). 

Havendo mercados perfeitamente competitivos e c:c:om <::•. 

inexist~ncia de efeitos ext6rnos, cada uma das situaçôes de 

equilíbrio geral 

qu.::1l 

com que um ou mais inc:l.i.v.-í..duos ·fiqt...\f:?rn E'rn 

melhor situaçào, c:om que ao menos um outro fique 

em situaçào pior. 

A preoc:upaçào com os efeitos externos surgiu justamente 

porque sua exist~ncia implica que, a menos que medidas 

especiais sejam tomadas, as soluçbes de equilibrio possíveis 

talvez nào alcancem o ótimo de Pareto2 (Mishan, 

.1..4:2) r. 

(1.) 

2. Enquanto esses efeitos n~o sào internalizados, ou seJa, 
nào tiverem seus preços devidamente fixados, a soluç~o de 
equilíbrio nào constitui um ótimo de Pareto. 

24 



utilidade ou bem-estar. 

(1), portanto, é apenas uma afirmaçào de que 

ou 

quantidades destes bens possuidas por ela. 

efeito externo está implicito na equaç~o. Mas, se ao invés 

disso a equaç%o fosse escrita conforme abaixo, 

i..Jl ::-.: tJl (::-;lê! !i .. , l 
h 1 ;J ::-~ 31) (:.\.a) 

tornar-se-ia implicita a possibilidade de um efeito externo. 

D 

utilidade da pessoa 1, U1 , depende nào só das quantidades 

}(i dii:l 

o bem-estar da pessoa 1 seria 

afetado nào apenas pelas flores de seu próprio jardim, mas 

também pelas do jardim do vizinho 

J4.q.) u. 

firma, U1 seria o produto desta, que 

depende da quantidade de seus 

.. J .... 
Ut::t 

afete diretamente as produtividades dos insumos utilizados. 

O caso de fábrica de carvào que se situasse ao lado de uma 



uma externalidade negativa e, 

o de um apicultor que fosse vizinho de um produtor de maç~s 

um exemplo de externalidade positiva. 

equaçào representasse ainda 0ma funçào custo, U1 

C::\ .. \!7!. to tot~~.l 

, ... 1 / 
.• ::.c:< 

.l (~-~11 custo depende nào só das 

quantidades produzidas como 

quantidade do bem X1 2 produzida pela firma 2 (Dehter, 1978, 

às externalidades ambientais, Mishan I ,o P"".""""l I 

\ J . . ":1 /C:.';. 

p. 157) diz o seguinte: 

"AcPitamos como natural que as !?):tHnaiidadE"s Um que ser avaliadas, em última analü.e, por 

referlncia às ~stimativas subjetivas de suas vitimas. Podemos ir mais adiante e defender o pagamento 

de SOW!tiS compensatórias às v i.timas; na eventual idade de um projeto gerar er.ternal idades adversas. Na 

verdade, essa maneira de abordar o assunto parece derivar das doutrinas liberais clássicas; da forma 

·exposta por John Stuart Mill, em contraposiç~o à dE"cis~o econ&mi[a de Pareto, que se baseia 

simplesmente na determinaçlo de um saldo liquido de ganhos ou perdas, !?ffi que a quest~o da compensaç~o 

real é ignorada". 

Mishan ainda complementa (p. 157-158): 

" ••. a doutrina liberal rejeitaria o método de 'engenharia social' no estudo do problema da~ 

e•ternalidades, método este que procura estabele[er ·~iveis de tolerância' para a sociedade. ~ bem 

verdade que o limite superior do grau tolerável de, digamos, ruido, pode ser escolhido de modo a 

evitar dano fisico verific~vel ou lesào corporal, dados nossos atuais conhecimentos sobre os efeitos 

do ruido sobre pessoas e propriedades. Ainda assim, um ruido abaixo desse limite pode ser extremamente 

irritante para muitas pessoas". 



"Se o economista liberal rejeita normas de engenharia social, como o 'nivel de tolerância', 

n;o ocorre isso apenas porque é necessariamente arbitrária a escolha de tal nivel para a sociedade 1 

mas porque a adoç~ci dessas normas em nome de todos merrlbros da sociedade contraria a doutrina de que 

cada homem é o melho~ juiz de seus interesses, em especial em assuntos que o afetam intimamente•. 

Assim, observa-se que Mishan rejeita o estabelecimento 

de um 'nivel de tolerância' para a poluiçào. Segundo Owens & 

Owens (1991, p. 26), nào é possível na prática identificar o 

nivel socialmente 

impraticável (ver e encontra uma grande 

i, .. e~; .:1. ~.;:. t ·g: n c i i'l1 • sào normalmente 

poluiçào que seja 

Ambient Air Quality 

importantes poluentes do pais 

prevenir tanto novos impactos 

saúde, como
1 

para evitar o agravamento dos pr .. ob J. E:·ri!E1s:. 

Mas esse nivel 'aceitável' muda freqüentemente, e varia 

entre diferentes sociedades ou dentro delas. 

poluiçào do ar 

Inglaterra durante a Revoluçào Industrial seria impraticável 

hoje, vistd que houve um grande 

industrial de lá para cá. 



O)~ 

~ ta' 

"' 
"") 

t\1 
o 
s: 

f 
'--I 
\f) 

e 
\1) 
":) 
o 

1,~ 
I,V 

~ • .,1; 
t,o 
o,r 
o,, 
ç,~ 

O,..t 

o 

• 

Gráfico 1 - Custos de controle de poluiç~o. 

Porcentagem da demanda bioqui
mica de oxigfnio controlada. 

Fonte: Owens & Owens, 1991, p. 24. 

O gráfico ~ tenta mostrar o aumento no custo quando o 

grau do contaminante se aproxima de zero. Neste caso, por 

exemplo, o contaminante é a demanda bioquimica de oxigfnio 

(080), que representa a quantidade de oxigfnio necessária 

... 1 ... 
L.! ~::\ m.::1 téi''' i.<:~ Oi'"(!i:(r·, i c: a 

Quanto maior a quantidade de matéria orgânica 

despejada neste local, maior é a DBO. 

Como se vf, o custo para que o grau de contaminaçào 

fique próximo de zero é muito grande. Este gráfico apresenta 

um caso tipic:o, pois quando o grau de qualquer c:ontaminantel 

se aproxima de zero, o custo marginal 

poluiç~o (que é o custo de controle da próxima unidade de 

poluiçào) sobe rapidamente. 



com 

persistincia consegue-se atingir o nivel zero, 

para a maioria dos poluentes, o nivel ótimo nào vai ser 

zero, visto que torna-se mais barato para a sociedade 

tolerar algum grau de poluiç~o do que eliminá-la totalmente. 

n ~(.v e l 

socialmente ótimo de poluiç~o, pois o maior obstáculo é que 

tem-se que reconhecer o dano e necessita-se identificar os 

poluentes especificas como a causa (Owens & Owens, 1991, p. 

F"iv 
·- -· l 

ambiental depende fundamentalmente de duas estratégias de 

politicas que a principio n~o implicam em maior Snus para a 

a) O estimulo das atividades produtivas e de consumo que 

apresentem externalidades positivas e, 

b) O desestimulo a qualquer atividade de produçào ou de 

consumo que apresente externalidades negativas. 

O E?s:.tuc!c. das externalidades C:Ofi"! 

... 1 ·-«_i\"::.' qi..J.e incl.iqt...i("i1m 
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conseguem melhorar o bem-estar social, principalmente na 

questào dos problemas ambientais. 

A maioria desses problemas sào resultantes das 

limitaç6es e falhas do sistema de preços que fazem parte 

intrinseca da própria organizaçào econ8mica, permitindo que 

os agentes (firmas, individuas e governo) façam uso dos 

recursos e degradem o me1o ambiente sem responsabilidade 

alguma sobre os custos externos que impôem sociedade3 

\Ely, 1986, p. 103). 

Se por outro lado, a degradaçào ambiental for analisada 

como um problema público, pois quando um individuo respira o 

ar poluido nào reduz a quantidade de poluiçào para 

terceiros, seria-nos útil examinar as falhas de mercado 

considerando os direitos de propr1edade4 • 

Neste caso, os investimentos de despoluiçào para a 

melhoria da qualidade ambiental sào socialmente recomendados 

porque-têm uma ampla repercussào social e, também por 

apresentar um caráter de distribuiçào eqüitativa dos 

beneficios. 

3. Mais detalhes no item 2.3 
4. Item 2.4. 



{"is::.sirn, Fi v ·- ·- / 
.108·····1.09), 

melhoria da qualidade ambiental, c:c:•nt.r·ol•'!i! d21 

poluiç~o ou despoluiç~o, é uma forma de distribuir renda. 

2. 2 = INSTRUMENTOS DE POLI TI CAS At·1B I ENTA I S. 

visto anteriormente, as atividades do setor 

privado na produç~o e consumo muitas vezes d~o lugar a 

custos (e beneficios) que nào s~o adequadamente registrados 

Quando hé um grande número de individues e/ou empresas 

conseguir um acordo entre as 

partes, tornando necessar1a a intervenç~o do estado para 

assegurar uma melhor alocaçâo dos recursos. 

estado deve atuar no sentido de punir os que ptiluem em favor 

dos interesses das vitimas da poluiçào. 

Esta intervençào executada através 

instrumentos fiscais, como um imposto proporcional à emissào 

de poluentes de uma determinada .empresa, um subsidio para a 

utilizaçào de tecnologias menos polu~ntes, dêterminaç~o e 

cumprimento de direitos de propriedade ou, alternativamente, 

através de regulamentaçào direta, obrigar a cada empresa 

fazer uma reduçào quantitativa e uniforme dos poluentes 

jogados na atmosfera ou nos rios (Longo, 1980, p. 401-402). 



Em qualquer uma dessas intervençôes, a finalidade é 

sempre tentar internalizar os custos dos problemas 

ambientais. 

Existe uma gama razoável de instrumentos de politicas 

para resolver os problemas relativos ao meio ambiente (ver 

tabela 2), porém normalmente os governos utilizam um número 

bastante limitado. 

Os instrumentos diretos buscam corrigir a poluiç~o 

imposta e podem se constituir em cobrança de taxas, licenças 

para poluir e o estabelecimento de padrdes para as emissôes. 

Se estas restriçôes forem aplicadas a fontes 

especificas e produtos nào-comercializáveis, s~o chamadas de 

comandos e controles, porque determinam onde e como reduzir 

Caso permitam a reduç~o da poluiç~o mediante várias 

alternativas, sào chamados instrumentos de mercado. Se um 

agente poluidor fosse , por exemplo, taxado pela quantidade 

de poluiç~o emitida, ele poderia optar por pagar esta taxa, 

ou entào, caso o custo de controle de suas emissôes de 

poluiçào fossem menores do que a taxa cobrada, ele poderia 

diminuir a quantidade de poluiçào emitida. 



Os instrumentos indiretos n~o ligam os controles às 

modo proporcional, 

influenciam seriamente o meio ambiente, apesar de muitas 

vezes nào serem intencionais, como no caso de políticas de 

finanças públicas que agem sobre os preços relativos e 

indiretamente causam grande impacto à poluiçào (Eskeland & 

Jimenez, 1991, p. 15-16). 

Tabela 2 - Taxionomia dos instrumentos de politica 

F'r·c::·cit.\Ç~~ic) c1L\ 

dt·?S:.j:'!E';.;..B.!=,; Ç!O"'" 

.,/ E~ ir' i"''t 2~ ffi f.0 r~, t. i:'. :i. E:- ; 

In~::, t.I'"U.!Ti(?.f"' tns-:. 
di r·f.·:~t.c.ts.:t 

Descargas de efluen- Impostos e subsi -
tes, licenças negoci- dios insumo/produ-
áveis, sistemas de 
restituiç~o de depó
~~~- .i te, tt 

Regulamentaç~o de 
e ro .i.. ~~:; ~~=·(~;E? s~. { c C:) t a ~::. 

n~o-transferiveis 

de fontes especi
·'f i Ci:':t~:::.) a 

Purificaçào, des
poluiç~o, descar-
Ç.J E\ d t:? !:"E~ s::. :L clt . .J. C1 f:::. :• 

cumprimento e des
pesas da agância. 

çào, subsidies a 
similares nacio -. . 
nE:<.:l.S i2 :3. ~tnSL\ifi_C:•S:· 

rn t:·:' r .. , C)~==· ri C) 1 \J f.?. r·i t. e t~:. :: 

Regulaçào de equi
pamento, processo, 
insumo e produto. 

[>r: .. ~:-t.: .. r .. ,· .. .;cs 1 \li rn&'!!n te:) 
trc::cno 1 c~:<Ç] i c: o. 

1. Os instrumentos diretos tfm relaç~o com o nivel de danos 
2. Os instrumentos indiretos atuam. por meio de 

outras variáveis. 

Fonte: Eskeland & Jimenez, ' 
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Para Seraa da Motta & Reis (1992, p.172-173), os 

instrumentos de comando e controle se caracterizam pela 

utilizaç~o de formas de regulaçào direta e indireta, v1a 

legislaçào e normas, e os mecanismos de mercado podem ser 

caracterizados pelo uso de taxas e tarifas~ ou certificados 

Ainda segundo esses autores (p. 169-170), no Brasil, a 

gestào ambiental tem-se pautado exclusivamente pelo uso de 

ou melhor, por instrumentos de comando e 

controle, que sào classificados em quatro categorias: 

a) Padr~es ambientais de qualidade e de emissào; 

b) Controle do uso do solo (zoneamento e áreas de proteçào); 

c) Licenciamento (estudo de impacto ambiental 

ElA/relatório de impacto ambiental RIMA) e 

d) Penalidades (multas, compensaçbes, etc). 

Existem opinibes divergentes sobre as definiçbes de 

taxas, tarifas e impostos. Para procurar solucionar certas 

dúvidas que poderào ocorrer ao longo do trabalho, tentar-se-

á aqui, através de partes do capitulo dois do livro Direito 

5. Atuam via preços. 
6. Atuam via quantidade. 



. . A<:lm.in:i:.:::t rat.ivo:. l-á. c:: i te) 

definiç~o ao menos parcial desses três conceitos. 

Na página 261, ele ~iz: 

" ••• Ao poder público cabe iixar o valor da tariia, que é condição legal ou estatutária do 

serviço público concedido ••. " 

"üs serviços públicos são custeados; direta ou indiretamente, pelos seus benefici~rios 

efetivos ou potenciais ••. " 

Já na página 262, ele afirme: 

"Edwin Seligman foi, no inicio do século, o grande inovador nesse capitulo da Ci@ncia das 

Finanças. D seu esquema de classificaç~o das rendas do Estado domina, ainda, em suas linhas 

essenciais, os modernos estudos financeiros. Partindo do fator coercitivo, distribui as contribuições 

feitas ao governo em gratuitas, contratuais ou obrigatórias.n 

"As contribuições gratuítas, de efeito praticamente nulo na formação da receita publica, t@m 

colorido histórico. G custeio atual dos serviços do Estado repousa nas duas outras categorias, com as 

suas respectivas divisões. As contribuiçDes obrigatórias abrangem o poder expropriatório ldominio 

eminente ou desapropriaç~o), o poder penal (multas e penas pecuniárias), e o poder fiscal, desdobrado 

em impostos; taxas e contribuiçt!e·s especiais. As contribuições contratuais são os preçns publim~ .. 1mj·. 
1-" ·" 

semiprivados." 

c:: C) ITi f:'!! s-:. t. C:~ clessificeçào, pode-se identificar 

e impostos dentro das contribuiçbes obrigatórias e • ,, 
con t ;--:i .. I::.< Li i ç:f.')t:.·~:::. 



Como, para o autor, as contribuiçôes 

ni:!l 

"A sua ciassificaçâo se distribui, assim, segundo o grau crescente do interesse público em: 

preço quase privado, preço p~blico, contribuiçào especial, taxa e imposto. No primeiro o individuo 

transaciona com um bem ou serviço do Estado, como o faria com o de uma pesSGa privada, a conveniência 

pessoal é dominante e o int2resse· publico acidental; nc• preço público, a transaçãc• terr;, ainda, em 

vista, o interesse pessoal, mas condicionado a determinado interesse p~blico; na taxa há o pagamento 

de um serviço realizado pelo governo tendD err; vista o interesse público, mas dando ao contribuinte uma 

vantagem particular men~.urávelj na contribuiç;o espedal faz-se o pagamento en1 virtude de IT1elhoria 

especificada da propriedade, decorrente de serviço de interesse gerai e na proporção do beneficio 

auferido; no ilposto domina a consideração do interesse público, sem cogitaçâo do proveito pessoal do 
,l •1 ' I ,, CD!l!.FlOUlB1:e., 

Segundo Tácito (1975, p. 263-264), existem ainda outras 

classificaçôes como, por exemplo, a de Grizzioti na qual as 

taxas correspondem aos serviços particulares prestados pelo 

Estado no exercicio de (taxas judiciais, de 

po11c1a, de registro), e os preços públicos (tarifas) sào as 

contraprestaçbes requeridas 

ferroviários, telefSnicos e postais. Ou melhor, 

"Taxa é e1 sintese, o custeio de serviços juridico-administrativos tipicamente estatais. Preço 

público o pagamento de serviços que, e1bora exercidos pelo Estado, não lhe são, em tese privativos ••• " 

constituem a remuneraç~o de 

um.:::'. u.t.i..l id<:1dE'~ púb 1 i c.::1 di J·~·E?ta.fn~;?.n te 



executada pela administraç~o pública como pelo setor privado 

na forma de concess~o. 

regulamentaçào e os mecanismos de mercado, pode-se afirmar 

que a escolha entre estes instrumentos envolve sobretudo uma 

questào de custos administrativos (Ely, 1986, p. 104). 

Na tabela 3, pode-se ter uma idéia dos gastos com 

investimentos em equipamentos de reduçào de poluiç~o nos 

1989, por setor industrial; e, na tabela 4, 

vâ-se o custo anual de reduçào da poluiçào também por setor. 

Na primeira (tabela 3), pode-se observar que os setores 

que mais investem em equipamentos de controle de poluiçào 

equipamentos de transporte e 

alimentos e bebidas, sendo que os dois primeiros conseguiram 

os maiores percentuais de reduçào de poluiçào, 

Cabe destacar que o setor de produçào de petróleo 

investiu uma quantia da ordem de 3,3 bilhBes de dólares, e 

conseguiu reduzir a sua poluiç~o total em 13%. 



Investimentos em equipamentos e instalaçdes para 
reduçào da poluiçào por setores industriais, 

EUP1, 1. ·::?\39 .. 

Investimento total em instalaçbes e 
equipamentos novos 

Alimentos e Bebidas 
T'& ::·: t.e .i s 
P<.:1pr::J. 
Produtos Quimic:os 
F:·et. r-·ó 1 .:=.~c:. 
BOf"l'-ii:\Ch2\ 

Pedra, argila e vidro 

1()(}'7() 

J..:::;..q.;;:lo 
":•·-::-"':•· .... , 
.. .:··-'· . .:·'·-' 

Metais Primários 5660 
Metais Processados 4610 
Máquinas 8050 
Equipamentos elétricos 8660 
Equipamentos transporte 9970 
Todos os manufaturados 97190 

PF2!'" C:f:?.n tu.;:\ J. 
dE: r·-f.?ÔLtÇâC::< 
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Fonte= Banco Mundial, 1.992, p. 137. 

Tipos de Reduçào 

20 70 
~;:~; 5<~ 
.Ll~:,}J ~~::::: 
":l'.t'"\ 
• .. ).:::. ~t\) 
··:t- t::: ~.~( ~7:~ -..:•,.J 
' 'l b 1·!· :~~\) 

7 r:: 1 r··· ._,t c\ 
!:::-::· 
··~'· .. :J ~::4 
":r-;t• 4 }' ·-··-·· 
;:!t:._? :32 
~~: r.:: r:: .. -\ 

\..t ._p._l 

!:oLl :2'71 

.~1 "": 
""·}·~::. i.\.:2 

-::c;: 
·.-•t ... • 



Custos da reduç~o da poluiç~o, EUA, 1989. 

Custo anual da reduç~o da poluiç~o por setores industriais 

Percentual do Tipo de reduç~o (%) 

Alimentos e Beb. 

1:::-apE::l 
F'F-c)ds r. Gt.t.irn:L c::c:•s:. 
F'et.r·c:) 1 E~c' 
Bc:·r·r.::•.ch;~ 

F'edi"iiil E~ outr·os 
t'}'l ~~~· t é':~. i ~:. F~ I.- i ffl :::~ .. i,.. i C) ~=; 

Metais Processados 
l"i<àqt.t:Ln.:~s 

Equi~s. Elétricos 
F:: q t.t :i IJ ~:!) = -r t·M· t::l r-s :5J:' " 

1·-·1 a n !...i ·f' ;::1 tu r" ;::1 d e<~::. 

Milh~es valor total 
de US$ da produçào. 

l}.()::~: 

.l (i()() 

()!i::::; 
J.. :• :1. 
~1 -·r 
.l. , .. ::. 

l , :::. 
o, /.j. . 

.--~ .' 
\...f;; C:) 

()!i:·::~ 

Fonte: Banco Mundial, 1992, p. 1.37 
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Na tabela 4, v~-se que o setor que possui o maior custo 

anual de reduç~o da poluiç~o é o químico com um gasto em 

1989 de 3,5 bilhbes de dólares, o que representou 1,3% do 

valor total de sua produçào. 

Na tabela 5, verifica-se os padróes de emissbes dos 

veicules novos movidos a gasolina no Brasil, México e EUA, 

sendo que neste último tem-se os valores para os anos antes 

e depois de haver controles. 

I 



Tabela 5 - Padrbes de emissbes de veicules novos movidos a 
gasolina: Brasil, EUA e México (gramas/Km) 

r.:.. no 

D r .. ~::.. ~::: . .i.. 1 , :L ·::;• ~3 ·::_? 

!~~~f.~ ::.; i c: C:t ; J f=i Si () 
ELlt:i 

Monóxido de Compostos Orgâ- óxidos de Ni-
c:a.r .. bonCi 

~-·. oi 

.::::, J_ 

.... , ·r 
,r::. ;1 _iM 

r) c:; 
.t: .. ;i I 

() ;t ::~: 

tr .. C!ÇJ{in:i.o 

:2, (l 
.•• ,. 1•-. 
.~) , .r::: 

~~;!i 1 
(i; ~:::1 

Fonte: Banco Mundial, 1992, p. 133. 

Analisando esta tabela, pode-se ver que a quantidade de 

carros do Brasil 

respectivamente nos anos de 1989 e 1990 s~o equivalentes ao 

nivel de emiss~o dos carros americanos no final da década de 

4(1 

sendo que os do México s%o ligeiramente mais' 

poluentes do que os do Brasil. 

Conclui-se também que os carros dos EUA tiveram uma 

<;Jr .. anc:!f:?! po 1 u :i. ç.ãc::. ,, 

provavelmente, entre outros motivos, pela utilizaçào de 

filtros e acessórios que poderiam ser aproveitados por 

paises em desenvolvimento como o Brasil e México. 

Segundo o Relatório do Banco Mundial 

tr&s ·politicas para reduzir a 



causada por veicules, cujos efeitos s~o complementares: 

tornar mais eficiente o apreçamento dos combustiveis; 

reduzir os congestionamentos urbanos e promover tecnologias 

n~o poluentes de combustiveis e motores. 

Em Po~::;tE·l p .. 

estimativa dos possiveis impostos verdes a serem cobrados 

nos:. Eu~-:i e suas respectivas receitas, 

transcritas na tabela b. 

(Pastel & Flavin, 1991, p. 238) que com a 

impostos sobre a poluiç~o, algumas fábricas 

instalariam controles, outras mudariam seu processo de 

produçào ou reelaborariam seus produtos visando gerar menos 

Ainda de acordo com esses autores, os impostos s~o uma 

OMo •• -::.; -· ,: -·- .;., ·-· \":.";" i .. 1.. i .. - .!. t= I I !,_ t·= 

valorizar os serviços ambientais. 

, 



Tabela 6 - Estados Unidos: impostos verdes potenciais 

Dtõ·s c: r· .i.. ç:ào 
d C) I fn j::}C)~:-:; t. c::. 

Ot.íantid,:~de de:•. 
Ç:lt:\.-...!:\.d.::lc:lt::.· T;:~-··· 

m:Ldo:L 

Conteúdo de car
bono nos combus-

1,3 b:\. de ton. US$100/ton. 

Residuos perigo- 266 mi dP ton. US$100/ton. 
s; o~:; íJ <~ j·-· ,::1 d c:s ~s 

Papel e papel~o 61,5 mi de ton. US$64/ton. 
Pf'Ct(jU.~':~ 5 .. Ci<J~S dt::.· 
j:)DJ.pi:il V.it"'Çjf'!:fl'l 

pes: ...... 

E: ITi i ~?.:. s~:~:i f:?! s cl <::::1 

c:i :i.(~)>~ :i.d<:) dt~l 

i'.'::n;.;<:::.-l'r .. r::'"' 

ó;.; ic:íoss c1r:: n i ..... 
t r· C)t:] \~~ n i r.::t::$ 

bi 

Vendas de c::lo- 225 m1 de ~g 
.:r 1 t.t C) 1:-· c: a. ,1-1:::1 c:a r·f c::t s: . .q. 

Esgotamento de 20,4 mi de 
<~•. g u. ;::1 ~:; u b t F: r· ..... 
ir' â n f.-:~ i:':t 

te (i::l.i.. U'd·$)2 

r·:; .-··~ 
.:::. :; •._r 

1= Os valores admitidos est~o aqui apenas a titulo de ilustraç~o e s~o baseados simplesmente no que 
parece razoável, dados custos e preços existentesr Em alguns casos, várias taxas existiriam numa 
determinada categoria para refletir diferentes graus de prejuizo; o imposto sobre a geraç~o de 
residuos perigosos mostradoJ por exemplo, seria o valor médio, 2~ Como a receita diminuiria à medida 
eYt que o impos.to mudasse DS padrões de produção e consumo e LDfiiü alguns impo~.tt:ts tªm múltiplos 
efeitos~ a coluna de receita n~o pode ser somada para se obter uma estimativa de receita total= 3: D 
Clean Ai r Act (Ato do Hr Limpo)$ aprovado em outubro de 19BS~ E>!ige que as emiss~es de ditn:ido de 
en>!afre dos serviçüs públicos caiam em cerca de 9 milhOPs de toneladas e as e-mis!:.ôes de óxidos de 
nitrogfnio em cerca de 1,8 milhlo de toneladas por volta do fi1 da década. 4. Este i1posto já existe. 
As receitas mostradas aqui s'ao esperadas para 1994. 

Fonte: Postel & Flavin, 1991, p. 242. 

\ 



Um levantamento da OCDE (Organizaçào de Cooperaçào e 

Desenvolvimento EconSmico) descobriu somente em seus paises 

membros a exist~ncia de ma1s de cinquenta impostos 

ambientais principalmente sobre poluiçào do ar, água, lixo e 

barulho; várias tarifas sobre produtos, tais como taxas 

sobre fertilizantes e baterias. Mas os valores cobrados nào 

sào altos o suficiente para estimular mudanças maiores no 

comportamento das empresas e dos consumidores (Pastel & 

Flavin, 1991, p. 239). 

Na tabela 6, tem-se uma listagem de oito possiveis 

impostos ambient~is e sua potencial arrecadaçào para os EUA. 

~ complicado determinar os niveis adequados de impostos que 

reduzam os prejuizos à saúde humana e ao meio ambiente sem 

prejudicar a economia. Os niveis mostrados nesta tabela sào 

apenas estimativas ilustrativas. 

Após ter uma idéia de todos os dados contidos nas 

tabelas aqui analisadas, convém voltar à discussào anterior. 

Alguns autores como Eskeland & Jimenez (1991, p. .. , ~ 

~b) 

consideram as regulamentaçbes de emissbes de poluiçào as 

intervençôes mais comuns na ma1or1a dos paises, mas que este 

instrumento raramente incentiva opçôes por formas de custo 

mais baixo e que, além disso, o custo de reduçào de emissôes 

de certos poluentes industriais sào bem menores que os de 

outros. 

' 
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De acordo com esses autores, os incentivos, ao 

contrário das regulamentaçbes rígidas, se aproveitariam de 

tais diferenças porque permitiriam saber onde e como seria 

possivel reduzir a poluiç~o ao custo mais baixo. Entretanto, 

lembram também que é preciso haver uma harmonizaçào das 

politicas controle dos problemas ambientais com os outros 

objetivos de cada pais. 

Por exemplo, no caso de paises em desenvolvimento, a 

reduçào de certos subsidies (como o da energia) pode fazer 

com que a poluiçào diminua, as empresas se tornem ma1s 

eficientes e também com que haja um aumento da receita 

pública. 

Aconselham ainda, que se os orçamentos públicos forem 

limitados, seria melhor recorrer a taxas ambientais ou a 

licenças negociadas em leil~o, ao invés de impor regras. 

Para Swaney (1992, p. 624), os mecan1smos de mercado 

sào efetivos em alguns casos e em outros n~o, porque os 

problemas ambientais sào muito heterog~neos. 

Segundo este autor, a chave de uma boa politica é 

identificar as condiçbes sobre as quais uma estrutura 

institucional é efetiva no que diz respeito questào 



uma instituiçâo eficaz ~ 

conseqG~ncias pos1t1vas do que negativas ao longo do tempo. 

Logo, medidas empiricas de eficácia n~o podem chegar a 

um consenso de qual politica ~ a melhor, pois que no caso 

ambiental, a eficácia tem que ser vista pelo ângulo social, 

econ6mico, politico e biofisico. Portanto, a eficácia de uma 

política ambiental reduzida a uma simples 

2.3. CUSTO SOCIAL DE PIGOU. 

inserç~o de residuos no . me1o 

ambiente, ou seJa, de poluiçâo, os economistas empregam o 

Um dos primeiros exemplos, 

surgidos nos anos de o que chamamos hoje de 

frutas e tem como vizinho um apicultor. Mesmo sem perceber 

e, sem qualquer transaçâo comercial, estes se 

mutuamente (Miller, 1981, p. 461). 

No caso das abelhas e das frutas, 

externalidade positiva (nos dois sentidos, porque tf-:=t.r1 te) r o 
i 

frutas como o de abelhas se beneficiam), mas a 

7. Definiçâo no item 2.1. 

li 

4!.=;.=, 
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poluiçào se caracteriza como uma externalidade negativa, 

pois quando por exemplo, tem-se uma fábrica que provoca 

danos à saúde das pessoas que nela trabalham ou residem ao 

seu redor, há efeitos negativos e sua valoraçào nào é 

contabilizada nos custos das empresas. 

A maior parte dos efeitos da poluiçào reca1 sobre nós 

mesmos, mas o esgotamento dos recursos naturais n~o 

renováveis é um problema que atinge os nossos descendentes. 

Isso justifica o fato das pessoas demonstrarem maiores 

preocupaçôes com os aspectos da poluiçào, em detrimento do 

esgotamento dos recursos naturais. 

Apesar disso esses dois tipos de problemas acabam sendo 

parecidos, no sentido de que algumas formas de poluiçào 

como, por exemplo, o efeito estufa e os residuos radioativos 

acabam também gerando efeitos de larga duraçào e seus custos 

n~o podem ser valorizados em termos de preço, segundo as 

regras do mercado. 

A tradicional análise de Pigou, elaborada no começo 

deste século, em que se considera a poluiçào como uma 

externalidade nega~1va, desloca a economia de seu ponto 

máximo de eficiência, no sentido de Paretoa (Araújo & Abreu, 

1976, p. 788; Fisher & Peterson, 1976, p.03). 

8. Análise mais detalhada se apresenta no item 2.1. 
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Assim, uma fábrica pode 'produzir' fumaça, odores, ou 

despeJos liqüidos, tornando-se um inconveniente para a 

populaç&o vizinha, da mesma forma que o ruído de avi~es irá 

incomodar os residentes ao longo de sua rota. 

Problemas parecidos ocorrem quando externalidades 

geradas exclusivamente no processo consumo s&o 

negligenciadas como, por exemplo, um motorista que dirige um 

carro desregulado P libera muita fumaça na atmosfera. Estes 

custos sao rea1s do ponto de vista social, mas n~o s~o 

considerados como tais pelos agentes causadores. 

Os produtores e consumidores n~o precisam pagar 

custos externos subentendidos aqui como os custos causados 

pelas externalidades como teriam que fazer com seus insumos 

correntes. Portanto, os custos sociais, que incluem ambos os 

custos -internos (privados) e externos- excedem os custos 

privados. Desde que o mercado leve em conta somente este 

último, o preço do produto é reduzido P este tende a ser 

superofertado. 

Uma visualizaç~o melhor do que ocorre com o fato ac1ma, 

é dada pelo gráfico 2, onde= 

$/Q= preço por unidade, 

Q= quantidade, 

Dm= demanda de mercado, 



Sm= curva de oferta de mercado, que é igual a Si, ou curva 

de oferta de uma indústria que incorpora somente os custos 

internos marginais de suas firmas, 

OQi= nivel de produçào do mercado, 

OPi= nivel de preços do mercado e 

El= ponto de equilibrio onde só é cobrado o custo interno 

Se. 

~·'------~~-------------~ o' Qs i. Q 

Suponha-se agora, que esta produçào gere um custo 

externo por unidade de produç~o, refletido no gráfico 2 pela 

curva de oferta Se. A curva de custo social marginal Ss será 

obtida pela soma vertical 

condiçbes, a oferta ótima do bem privado será o nivel OQs, 

enquanto o equilibrio no mercado será OQi. O nivel de preços 

ótimo seria OPs. 



ern OM. -· ·~· ·'- -LtJI f i...C:I, CJ~:;. c:: u. ::::. t c:c ~~=· por·ta•.n te::•, 

reduzir a produçào de DOi o estado poderia 

em cada nível de produç~o, a 

cJo bern 

de Sm (ou Si) para Ss. Como resultado, o preço de equilíbrio 

se elevaria de DPi para OPs, e o nivel de produç~o cairia de 

A avaliaçào desses custos externos, e a concomitante 

determinaç~o da alíquota do imposto ótimo conduz a problemas 

de revelaç~o de prefer~ncias mas, neste caso, há incentivos 

implícitos para que cada individuo revele com exagero seu 

prejuizo em relaçào à externalidade negativa (Longo, 1984, 

é chamado de taxaçào pigouviana, 

aceitava-se que uma política desse tipo fosse eficaz para se 

uma vez que ocorreria uma queda 

no nivel de 6ferta do produto e, conseq0entemente, uma queda 

nos niveis de poluiçào atmosférica. 

Segundo Araújo & Abreu 788), essa elegante 

formulaçào permaneceu intocada durante algumas décadas em 

que os economistas se desinteressaram pelo tema, 

porque o aparato pigouviano, certas hipóteses 

restritivas, n~o conduza necessariamente a diretrizes de 

política viáveis. 
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2.4# TEOREMA DE COASE. 

Em 1'7'60 ,, da Universidade da Virginia, 

publicou um trabalho intitulado Sr..:.c:i .. <-:<.1 

Cost'', argumentando que de uma maneira geral nenhuma forma 

de açào governamental é necessária para se lidar 

externalidades ou os bens públicos e que isso é uma mera 

questào de direitos de propriedade. Esta afirmaçào provocou 

uma revisào da Microeconomia que continua em andamento nos 

Uma das questdes de relevância para este trabalho é: 

por que há uma diferença entre os custos sociais marginais e 

os custes privados marginais? Per que algumas situaçôes 

originam externalidades, ao passo que outras nào o fazem? 

Se alguém tem uma bicicleta e outra pessoa destrói as 

rodas, pode-se em principio acionar o causador dos danos 

para receber pelo prejuizo. Mas e se o problema ~ uma 

fábrica que polui? 

piii:!l<::•. 

poluiçào e a populaç%o pode sofrer problemas de saúde por 

terào o direito de fazer com que a fábrica com <::1 
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poluiç~o do ar ou as indenize pelos danos. Isto acontece 

porque ninguém tem direito de propriedade sobre o ar. 

Este é chamado de recurso de propriedade comum e 

sempre que os direitos de propriedade s~o indefinidos ou 

inexistentes, os custos sociais marginais ser~o diferentes 

dos custos privados marginais. O que já é esperado, uma vez 

que quando ninguém possui determinado recurso~ seus usuários 

n~o t&m incentivo para considerar seu estrago. 

Quando o direito de propriedade existe, os individues 

tfm recursos legais para qualquer dano causado através do 

uso n~o sancionado de sua propriedade. Quando estes direitos 

s~o definidos, o uso dos recursos geralmente envolverá 

contrataçào entre os proprietários destes e os utilizadores 

potenciais. 

Podemos prever que sempre que a contrataçào e1ou 

execuç~o for cara ou dificil demais, os custos sociais e os 

privados marginais serào diferentes e, quando for 

relativamente barata, estes tenderào a ser iguais. Na 

realidade, esta é a razào pela qual as externalidades 

constituem problemas apenas em certas áreas de atividade,· 

porque a maior parte do que acontece em economia envolve 

contratos entre individues e a transfer&ncia direitos de 

propriedade. 



Quando os custos de transaç~o sào minimos, nào importa 

quem tem os direitos de propriedade sobre o recurso em 

estudo, contanto que alguém os possua. O recurso será usado 

exatamente do mesmo modo, independentemente da estrutura dos 

direitos de propriedade. Porém, a alocaçào desses direitos 

vai afetar a distribuiç~o de renda. Em outras palavras, quem 

obtiver a propriedade de alguma coisa, estará em situaç~o 

melhor do que caso n~o fosse o proprietário. 

Mas esta mudança dos direitos de propriedade nao faz 

... r_. 
\.j 1:::' recursos dedicados à. 

supressào do problema. As forças econ8micas garantem que a 

mesma alocaç~o eficiente irá ocorrer em qualquer um dos 

Essa idéia passou a ser conhecida como sendo o Teorema 

Mostrou-se assim, que num universo em que os 

• ....1 -·· t,_J 1::.7 

de lucros dos individuas ~orna em conta os efeitos externos. 

Analisando um caso mais complexo, em que uma fábrica 

polui uma cidade com vários milhbes de habitantes, ver-se-ia 

teriam dificuldades para se 

que se faça um acordo atribuindo-lhe o direito de poluir. Os 

custos de transaçào neste caso seriam extremamente altos. 

Portanto, os custos privados seriam diferentes dos custos 



sociais e este é provavelmente o caso muitos problemas 

ambientais. 

Assim, em vez de tentar taxar os poluidores de modo 

proporcional aos danos provocados pela poluiçâo, poder-se-ia 

definir mais precisamente os direitos de propriedade. A 

transaçào teria que ser feita entre os poluidores potenciais 

e os que estào sofrendo com a ·~oluiçào. 

Caso se deseje que as fábricas se tornem responsáveis 

pela poluiçâo que geram, estar-se-ia implicitamente 

investindo os cidadàos da comunidade de direitos de 

propriedade comum sobre os recursos da água e do ar ao redor 

das fábricas. 

Um recurso de propriedade comum é por definiçào 

possuido por todos, ser1a assim tào arbitrário destinar 

direitos de propriedade de um recurso para habitantes 

locais, quanto para os donos das fábricas. 

Em essância, ter-se-ia os tomadores de decisbes do 

estado agindo no interesse dos habitantes, tendo que 

determinar de algum modo o valor dos danos econ8micos 

causados pela fábrica poluidora e exigir que as fábricas 

d~em compensaçào total, instalem equipamentos antipoluiçào 

ou alguma combinaçào de ambos. 



ótimo é o nivel ao qual os beneficios sociais de 

reduç~o posterior de poluiç~o sào exatamente i. ÇJL\ct i s. 2\C)S;. 

custos sociais em fazª-lo (Miller, 1981, p. 466-468). 

Em seu trabalho de 1960, Coase analisa o problema das 

externalidades envolvendo dois agentes, mais precisamente de 

um agricultor que tinha como vizinho um criador de gado, 

cujos bois tinham o hábito de 

o custo de degradaç~o depende da perda 

da safra imposta ao agricultor que corresponde ao custo de 

controle. O nivel ótimo de controle é atingido quando o 

de controle se iguala ao custo marginal de 

degradaç~o. Assim, para haver negociaçào é 

necessário que seus custos sejam desprezíveis e que o 

direito de propriedade esteja bem definido. 

plantaçào invadida pelo gado, o pecuarista terá que tomar a 

iniciativa de negociar; se a situaçào for a contrária quem 

terá que dar o primeiro passo é o agricultor. 

Mas no caso do pecuarista ser também o dono das 

plantaçdes~ pode optar pela construçào ou nào da cerca. Se o 

custo de sua construçào for muito elevado e o dano causado 



às plantaçôes nem tanto, o pecuarista certamente n~o 

construir a cerca. 

um resultado socialmente ótimo, 

externalidades já est~o internalizadas, vis:.to qu€;:. é o 

próprio pecuarista quem sofre os efeitos de suas atividades. 

A contribuiç~o teórica de Coase gerou controvérsias e 

numerosas discussbes e enriqueceu o leque de alternativas, 

uma vez que o mesmo resultado obtido através da imposiç~o de 

taxas poderia s~-lo através de uma negociaç~o direta entre 

receptores de externalidades negativas. Estes 

forma que se alcançaria o 

nivel ótimo, no sentido paretiano, de produç~o do bem. 

A diferença entre as duas alternativas é bastante 

a imposiç~o de uma taxa penaliza produtores e 

consumidores (ou somente os consumidores, 

condiç~es de oferta). 

aqueles que recebem a externalidade negativa e aqueles que 

Coase, no sentido de que pagam aqueles que se sentem 

ofendidos com as externalidades negativas e aqueles que n~o 

privar do consumo do bem que 
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externalidades. Além disso, seria evitada a intervençào 

estatal. 

Essas asserçbes, apesar de terem provocado uma 

reorientaçào dos debates, nào podem ser aceitas 

integralmente por diversas razbes. 

Do ponto de vista do aparato teórico, tal sistema 

torna-se estritamente aplicável quando: 

a) prevalece a concorr&ncia perfeita em todos os mercados, 

isto 6 \:.·-!I nào existem oligopólios, nem monopólios; 

b) a negociaçào efetiva-se entre unidades produtoras, e n~o 

entre firmas de um lado e grupos de consumidores de outro e 

c) as curvas de procura e de custos sào estáticas ao longo 

do tempo (Araújo & Abreu, 1976, p. 790). 

Nos últimos anos, foram desenvolvidos instrumentos de 

políticas ambientais baseados no Teorema de Coase como, por 

exemplo, os certificados de propriedade que procuram 

estabelecer níveis desejados de uso do bem ou serviço 

ambiental como, por exemplo, a quantidade tot~l de poluiç~o 

ou de produçào permitida que sào distribuídos entre os 

usuários ou produtores em forma de certificados ou direitos 

(SerSa da Motta & Reis, 1992, p. 177-178). 



Esses certificados podem ser transacionados em mercados 

s:.f':!IH CC!ntlr·olt.'? C:<Li taxaçào da autoridade 

2c5~ CRITICAS AOS INSTRUMENTOS DE POLITICAS AMBIENTAIS E 

PROBLEMAS DE IMPLEMENTAÇ~O. 

todos reconhecerem 

ambientais necessitam de uma soluç~o, nào há um consensC! 

sobre qual a melhor política a ser adotada. 

Alguns autores como Ser8a da Motta & Reis 

173), est~o cada vez mais convencidos de que os mecanismos 

de mercado que se baseiam no principio do poluidor-pagador 

enquanto a regulaç~o restringe a quantidade 

(j :i .. s:.pon :\.vf::l c:i<:~ bens e serviços ambientais para a sociedade 

como um todo, os mecanismos de mercado procuram criar preços 

e custos para estes bens e serviços, fazendo com que o 

como alocar esta escassez entre os diversos 

agentes econ8micos. 

Outros como Eskeland & Jimenez p., 

todos os instrumentos de política t~m prós e 

t:: ... ,. 
~ . .1/ 



contras, e que a resoluç~o sobre qual o melhor instrumento 

vai variar de pais para pa~s e também do problema em 

Existem ainda autores como Swaney (1992, p. 623-633), 

problemas ambientais s~o bastante 

heterog@neos, portanto, n~o se pode dizer que no geral uma 

política é melhor que outra, tem-se que analisar caso a 

Diz ainda, que nào há porque contrapor os mecanismos de 

,\ ..... 
<::l ~::~ :\.n::::.t:\. tu:í..do 

funcionar, o mercado necessita de regras, que ironicamente 

mecanismos nada mais s~o do que uma forma de regulaç~o. 

Quanto às taxaçbes desenvolvidas por Pigou, 

acham que o seu principal problema de 

implementaçào é no que diz respeito à poluiçào ambiental, 

cujos niveis podem variar amplamente numa mesma cidade, num 

mesmo dia e segundo as condiçbes climáticas. 

pode n~o ser conveniente 

uniforme sobre as quantidades fisicas de poluiç~o criadas, 

pois fala-se aqui em custos sociais marginais e cabe lembrar 

9. Mais detalhes no item , •• , ,-Nj 

.::~r: L :1 
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que estes podem variar, dependendo da aç~o, de regi~o para 

regiào. 

Tome-se como exemplo que se alguém dirige um automóvel 

no me1o de um deserto, muito provavelmente n~o 

causando danos a ninguém, e o grande volume de ar existente 

fará com que a açào reparadora natural elimine a poluiçào 

gerada ao redor, nào causando nenhum dano econ6mico. O mesmo 

já nào aconteceria se esta pessoa estivesse dirigindo numa 

grande cidade. O ideal ser1a medir custos econ6micos, ao 

invés de quantidades fisicas (Miller, 1981, p. 464). 

O estabelecimento de niveis diferenciados de taxaçào 

implicaria ' . e1evaoos custos de administraçào e fiscalizaç~o, 

provavelmente nào compensadores do ponto de vista 

macroecon6mico, po1s seria necessário um substancial volume 

de informaçdes, entre as quais um preciso conhecimento das 

curvas de custos das firmas (Araújo & Abreu, p. 790). 

Tais dificuldades levaram alguns autores a estudar o 

impacto da produçào de bens sobre o meio ambiente, 

utilizando o instrumental de matrizes 

interindustriais. 

Dentre estas matrizes, como já foi dito, as mais 

utilizadas sào as desenvolvidas por Isard e Victor. Um 

exemplo sua aplicaç~o, mais precisamente do modelo de 
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Victor um pouco modificada, foi desenvolvida aqu1 no Brasil 

por Miranda (vide Miranda, 1980). 

Neste trabalho, ele tentou medir a qualidade das águas 

da regiào industrial do Médio Paraiba do Sul, cujo principal 

uso é o abastecimento público do estado do Rio de Janeiro e, 

em particular, da cidade do -· KlO de Janeiro, delineando a 

periculosidade da produç~o industrial de alguns setores e 

tentando verificar os limites de crescimento industrial na 

regiào face a alguns aspectos econSmicos e de poluiç~o 

Um resultado imediato de tais estudos seria um 

conhecimento mais preciso dos efeitos da produçào e do 

consumo dos bens finais; com isso, uma alternativa viável 

seria uma recomposiçào das alíquotas dos impostos que 

incidem diretamente sobre tais bens, levando em consideraçào 

os danos sobre o meio ambiente. 

A politica de subsidias, além de implicar num gasto a 

mais para o setor público, poderia induzir novas firmas a 

ingressarem na indústria, uma vez que tal atividade se torna 

agora ma1s rentável. Assim, poderia-se ter uma reduçào de 

emissbes por firma, mas um aumento na indústria como um todo 

(Araújo & Abreu, 1976, p. 790). 



Eskeland & Jimenez (1991, p. 16) sustentam que~ apesar 

disso, os incentivos poderiam permitir saber onde e como 

seria possível reduzir a poluiçào a custo mais baixo. 

Existe efetivamente uma pluralidade de soluçbes para o 

necessariamente diferentes 

CJ 

econ8micos; a maior parte dessas soluçbes revela-se útil no 

incorporar-se o problema à análise econ8mica, 

alertando assim para determinados aspectos que sào às vezes 

As condiç6es que prevalecem nas grandes aglomeraçbes 

urbano/industriais e os padrbes de crescimento econ8mico das 

economias de mercado, tornaram o fen8meno das externalidades 

negativas bastante mais complexo e, 

agentes poluidores nào se distinguem dos que dela sofrem e 

tampouco existe um único agente poluidor que possa ser 

taxado ou subsidiado; e o controle da poluiçào ambiental 

pi:i\!""i:7•. I'-~2~SO l \f :i .. do 

exclusivamente pela açào do mercado. 

Introduz-se, assim, 

público. Retoma-se a discuss%o, partindo-se de questbes 

semelhantes: qual a maneira mais eficiente de se concretizar 



.• ··-": 
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tal aç~o ? Obviamente, a qualificaçào de efici~ncia prende-

se aos objetivos de política, implícitos ou explicites. 

De maneira ma1s geral, dir-se-ia que a efici~ncia 

implica aqui alcançar determinados objetivos com o minimo de 

recursos empregados. Trata-se de um problema de difícil 

soluçào devido à maciça presença de externalidades negativas 

e positivas e à necessidade de intervenç~o do setor público. 

Evidentemente, tais alternativas n~o sào mutuamente 

politicas, utilizando nào o sistema de preços, mas toda uma 

gama de controles, diretos e indiretos, para que se atinja o 

reduçào dos problemas ambientais 

Os problemas de meio ambiente transcendem os aspectos 

puramente ecológicos e, num quadro mais amplo, sua soluç~o 

depende da conjugaçào de diversas políticas governamentais. 

con C:Ci'··de,m no 

externalidades negativas se o número de participantes ~ 

pequeno e estes entram em um acordo, uma scluçào eficiente 

pode ser atingida. 

De fato, se se supuser a exist~ncia de dois individues, 

a vitima e o poluidor e a primeira pode julgar conveniente 



pagar ('subornar') o poluidor, para que este reduza a 

poluiç~o até o ponto em que o custo marginal desse pagamento 

iguale o beneficio marginal da poluiç~o reduzida. 

Como antes, uma soluçào eficiente emergirá desse acordo 

nào havendo. aqui a necessidade de intervenç~o do governo via 

impostos ou regulamentaç~o para controlar custos externos 

(Longo, 1984, p. 30-31). 

Segundo Ser8a da Motta, R. & Reis, E. J. (1992, p. 177-

178), o uso de mecanismos de mercado, como taxaç~o, tarifas 

e certificados de propriedade tem sido julgado erroneamente, 

pois geram um controle ambiental mais efetivo e a custos 

menores para a sociedade como um todo, permitindo que as 

politicas ambientais se auto financiem e viabilizem as 

mudanças na direç~o de um desenvolvimento sustentável. 

Para Ser8a da Motta & Reis (1992, p. 177-178), 

tratando-se de Brasil, os principais problemas de 

implementaçâo dos mecanismos de mercado s~o os seguintes: 

a) Exigirâo uma capacitaç~o adicional para os órgàos 

ambientais, o que a curto prazo implica em necessidade de 

maiores recursos; 
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b) Os efeitos inflacionários podem corroer os valores de 

taxas, tarifas e certificados, havendo a necessidade de 

sempre atualizá-los; 

c) A existância de taxaçào ou cobrança de tarifa para outros 

fins da mesma fonte poluidora, ou de exploraçào, pode 

requerer um esforço adicional no sentido de compor esses 

diversos interesses, e distribuir as receitas obtidas, 

havendo a necessidade do envolvimento dos órgàos de 

planejamento e finanças desde o inicio da formulaçào das 

politicas; 

d) Esses mecanismos sào vistos com uma certa relutância por 

parte dos agentes econSmicos, apesar de na opiniào desses 

autores serem de maior eficiância, devido a seu caráter 

fiscal e 

e) Algumas tendâncias ambientalistas reaqem à aplicaçào 

desses mecanismos por entenderem equivocadamente que 

representam ''direitos de poluiçào ou exaustào", quando na 

verdade, segundo Seraa da Motta & Reis (1992, p. 178), 

asseguram maior efici&ncia e equidade no controle ambiental. 

O nivel total de poluiçào ou exaustào é aquele definido por 

lei, o que se altera é a distribuiçào entre os diversos 

agentes econSmicos. 
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Em relaç~o à capacidade de geraçào de receitas, existe 

uma limitaç~o futura dessa capacidade, uma vez que se esses 

mecanismos cumprirem seus objetivos, os efeitos ambientais 

ser~o reduzidos, diminuindo assim a arrecadaçào. Além disso, 

se se comparar a capacidade de arrecadaç~o presente com a 

quantidade necessária de investimentos para a implantaçào 

desses mecanismos, as receitas n&o serào suficientes para 

cobrir os gastos, ao menos no inl~io ~-uw processo de 

implantaçào (Ser6a da Motta & Reis, 1992, p. 178). 



CAPITULO 3 - ALGUNS CASOS DE APLICAÇ~O DE 

MECANISMOS DE MERCADO 
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3.1. CERTIFICADOS DE PROPRIEDADE 

Os ~ertifi~ados de propriedade sào ~hamados normalmente de 

instrumentos de quantidade, porque eles racionam uma provisào 

fixa da mercadoria, no caso aqui considerado, a poluiçào. 

De acordo com Hahn (1989, p. 96-97), a implementaçào dos 

direitos de propriedade envolve os seguintes passos: 

a) Estabelecer um nivel padrào de qualidade ambiental; 

b) Definir este nível de qualidade ambiental em termos do total 

de emissdes de elementos poluentes permitidos e 

c) As permissôes t~m que ser alocadas entre as firmas e cada 

permiss%o concede ao seu 'dono' a emissào de uma quantidade 

especifica de poluiçào. 

Normalmente, as firmas podem comercializar estas 

permissôes entre si. 

Assumindo que as firmas seu custo total o e 

produçào e que o mercado para estas permissbes é competitivo, 

pode-se mostrar, segundo alguns autores, que o custo global ' 

para alcançar os padrbes ambientais será minimizado. 



Em comparaç~o com as taxas, os certificados de propriedade 

nào t&m seu uso t~o difundido. 

Segundo Hahn (1989, até a data em que foi 

publicado seu artigo, tinha-se conhecimento da aplicaçào desta 

ferramenta em quatro casos, sendo tr&s deles nos EUA. 

Uma das aplicaçbes trata do controle de poluiç~o da água 

de um rio; a segunda envolve o comércio de direito de emissôes 

terceira refere-se ao comércio do chumbo utilizado na gasolina 

e a quarta envolve a poluiçào do ar na Alemanha, mas existem 

mu. i t.C) pc:n .. \ C: i::\ s 

ap 1 :i.. c<:,ç:~~\o. 

3 = 1 = 1 = CERTIFICADOS DE PROPRIEDADE DAS AGUAS DO !J.J I SCONS IN FO:X 

RIVER= 

o estado de Wisconsin nos EUA 

programa inovador c:om a meta de controlar a demanda bioquímica 

([ií3(]) em parte do Fox River. O programa foi 

10. A demanda bioquimica 
pode ser entendida como 

c! E~' C:) >~ i q ~:~· r·t i C:) 

i::l q L\!:;;.. r1 t: :i d \:.,::~ d E~ 
oxidaç~o da matéria orgânica 
substâncias mais simples), através cJ (::~ B. t~~ 2 c:; d <::~ s:. 

d .. ~~i\ g u. ~:\ ~=:- .f:':t c:. 
c:!F2:::.,pej o<;:. c:! E;: predominantemente 
l=t ~ il ~3 M·~ ll =::.t ) :: 



con t.<.:t C) l irni t(~.dcj dos 

certificados de propriedade no mercado. 

O objetivo principal 

firmas da regi~o grande flexibilidade quanto às opçôes de 

diminuiç~o de poluiçào, desde que se mantivesse a qualidade 

O p 1··· o ÇJ r" i::tiT! <::1 _J -·· 
\.J 1:::! 

acordo com o Federal Water Pollution Centrei Act. 

As firmas recebem permissbes às quais definem uma carga de 

residuos com validade para i n :L c: :i. 2<. 1 

destas permissôes mostra a distribuiçào de emissbes permitidas 

resultaria numa econom1a de custos da ordem de US$ 7 milhbes 

(sete milhôes de dólares) por ano, mas pelos resultados obtidos 

até o momento esta economia tem sido minima. Até 1987, com seis 

c.ic) huu.vF: 

Estes resultados t. f:?! r·· ~~; :i. d c:c tut.;::1l rnen t.f::: . 
inesperados, pois as regulamentaçOes sào dirigidas para dois 

tipos de comércio de emissOes: para as indústrias de papel e 

celulose e indústrias de tratamento de lixo municipal. 



Estudos mostraram que as indústrias de papel e ce1u1ose 

tfm uma estrutura oligopolizada e, com 1sso, 

comportar como firmas competitivas no mercado de permissôes. 

Além do mais, é dificil prever como as empresas municipais irâo 

perante essas regras, pois elas estào sujeitas às 

regulamentaçôes públicas. 

Há dois pontos do r1o em que a poluiç~o tende ao máximo~ e 

em grupos fazendo 

comercializaçôes nào aumentem a DBD em nenhum desses pontos. 

compo~sto por·· C;U 

conseq0entemente o mercado para transaçbes é bastante restrito • 

t:~ ;.{ i s:. t <:::: u. rn a. · ...} ·-Ul:;:.: 

permissôes, o que pode ter causado um impacto negativo na 

comercializaçâo potencial. Uma dessas restriçbes é que a 

transferência seja feita somente após um ano de sua aquisiçâo, 

f.·? qua 1 qufi!i' .. transaçâo entre as firmas requer modificaçôes nas 

Somando-se aos problemas criados por estas regras temos 

ainda as restriçôes das elegibilidades para o comércio, pois as 

firmas precisam justificar a 

limitando as transferências para novos destrocadores e para as 

empresas que estào expandindo suas plantas. 
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Enquanto os economistas consideram o sistema de permissôes 

do Fox River um sucesso, as indústrias de papel e celulose nâo 

apeiam esta idéia com muito entusiasmo (Hahn, 1989, p. 98). 

3u1:2. COM~RCIO DE EMISSbES. 

~:::. i u n :.\. ·f i. c: <::1 n t. E" 

propriedade dos EUA e com ma1or campo de aç~o é a politica de 

comércio de emissôes, que teve seu inicio há mais de uma década 

e tenta proporcionar uma grande flexibilidade para as firmas no 

controle da poluiç~o do ar (os poluentes cobertos pela politica 

incluem compostos voláteis orgânicos, monóxido de carbono, 

dióxido sulfúrico, particulados e óxidos de nitrog&nio). 

Os ambientalistas t&m sido particularmente criticos a este 

programa administrado e supervisionado pela 

O comércio de emissbes tem quatro elementos distintos: 

Et) 11 i\~f:?t t . .i..i' .. !l~;J 11 ~ 

c:l) ' 1 B.::1n k. :i.nq ' 1 
• 
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'' NE:::t tin1,~ '' o primeiro elemento do programa e 

introduzido em 1974, permitindo a uma firma criar novas fontes 

de emiss%o na planta desde que reduza as emissb~s em outras 

fontes da mesma evitando, assim, significantemente o aumento 

das emissbes da planta. 

Como neste caso uma firma só pode obter os créditos de 

emiss%o de suas próprias fontes, tem-se o que é chamado de 

comércio interno, visto que a transaç~o envolve apenas uma 

C"iêif:::, 
''i oH•"" 

fontes de emiss~o em "non-attainment areas'' (s~o as áreas onde 

a qualidade do ar é inferior à do padr~o ambiental) até o prazo 

final de 1975, após esse periodo só seriam admitidas novas 

fontes nessas áreas nos casos em que houvesse reduçbes de 

.: .!. 
.J c:\ 

Tietenberg, 1990, p. 17). 

mas neste caso, 

através do comércio 

este poderia também ser obtido 

chamando a este tipo de 

transaç~o de comércio externo. 

só começaram a ser concedidas a 

nome deriva da colocaç~o de uma bolha , 
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com todas as emissbes saindo de um único ponto da 

bolha (Hahn, 1989, ~· 99; Tietenberg, 1990, p. 18). 

permitem ês firmas somar as emissdes limites 

das fontes individuais de poluiçào numa mesma planta e ajustar 

os niveis de controle aplicados às diferentes fontes ao patamar 

máximo, desde que com isso nào se exceda o limite agregado. 

sào aplicadas às fontes já existentes, 

podendo haver tanto comércio interno como externo. Inicialmente 

( c::omo 

implementadas no plano estadual. Porém, em 1981 a EPA permitiu 

que o estado de New Jersey concedesse a aprovaçào final para as 

transacionadas e, 

outros estados reclamou os mesmos direitos. 

às firmas armazenar emissôes acima ou abaixo do permitido para 
J 

uso futuro no comércio de emiss~es. 

Inicialmente foi necessar1a a açào da EPA para conceder o 

deste programa tem sido feita pelos estados. 



Temos assim a descriç~o dos quatro elementos que compbem o 

comércio de emissbes, sendo que a análise da 

deste pode ser avaliada de várias formas. Na tabela 7 ~ seguir 

tem-se uma idéia resumida de uma dessas formas. 

Serào apresentados os números estimados de transaçbes 

internas e externas ce ou rne l hD!' .. , .J .. M 

t.lt:-:.' 

elementD do programa do 

f2conom.1.<:il df2 custos estimada e os impactos ocorridos na 

qualidade ambiental. 

Cabe lembrar que para cada um dos casos as estimativas 

foram realizadas para o periodo de vida completo do programa. 

Como pode ser observado na tabela 7, o nivel de atividade 

dos vários elementos do programa varia drasticamente. No 

foi realizado o maior número de transaçbes, 

mas cabe ressaltar que todas elas 

discrepância entre os números colocados nesta estimativa, 5000 

incerteza sobre o nivel 



!t f~ E:·: ti::. in ç~ !r 

"Bu.bblt:.~~::;." 

c;, pr· C:! V ,::;,da';"; 
1 <-"- Unii!:ío 

Resumo do comércio de emissbes em atividade nos EUA. 

r· r::~····· 

no. estima- no. estima- economia impactos 
do de tran- do de tran- de cus na quali-
s~.;.:t ç;ê::i E~ E .1. r·,
t r:::: r· n ;:~ ~;;. 

-~5(>()(> 

2t 

.1. :',?t)()~) 

40 

< l ()() 

·=~• i:t ç t::t E•? ~~- E•:•:f }{ HoOO 

t. f:.~ f" ~-~ ê:'t. s:. 

() 

tos es - dade am 
t. :L fi! i:il. c! ê<. 

( mi 1 hf:i!;?s:;) 

l :i. c:: <:-::~r-, ç;: 2. ~?.- , 

t::·:' tJ~3·$ ~5(i() 

E~rn c:u s:. t.o~=· 
Cf (~·? C C) i'! t 1~- C!-·· 

1 e c:l,:.::! t:.• 

I r·1s-, .i. qn i ···· 
·f i c::an t.F::: 

in c! .i. v :i .. c!u.-·-
c:( :.\. s:. ; f.:S r· c1 -... 
\l8 .... lF: 1 !i"ií:?::n te 
1. r·f ~;i. (]i'"l :.i.. f i-
Ci:il.nte no 

'"' ÇJ r· E: q "''· c! r.::• 

ffif::nte .in 
s-,.iqni·fj .. 
C<:tnt.E: 

Ins.i.çJr·!i .. f.:L····· 
ca.r·,tt:: 

Ir-r~~.i.t,:.;tr·,j_ ·f i-
c: a r·~ t. <·::! 

I nE-:i.(Jn .i f i·-· 
t: Ct. f"! t. t? 

Fonte: Hahn, 1989, p. 100. 

se que menos de 150 casos tenham sido aprovados, sendo que'os 

estados aprovaram cerca de duas vezes mais que o governo 



federal. Nas aprovaçbes realizadas pela Uni~o houve dois casos 

de transaçbes externas. 

estimar exatamente o 

número de transaçbes, portanto, o limite máximo previsto é de 

100 transaçbes internas e 20 externas, lembrando o fato de que 

tem havido uma atividade relativamente pequena nesta área. 

V~-se também que a economia de custos nos ''nt:.·t.tinçl'' 

permitem que novas ou modificadas fontes se localizem em áreas 

altamente poluídas, conferem o maior beneficio econ6mico às 

firmas que os usam. ~ provável que este beneficio seja centena 

de milhbes de dólares, apesar de n~o se ter uma estimativa 

as aprovadas pelo governo federal 

resultam em economias de USS 300 milhbes de dólares, enquanto 

as aprovadas pelos governos estaduais resultam numa estimativa 

de economia de USS 135 milhbes, o que significa que a média de 

economia das federais é maior que a das estaduais, visto que 

estas últimas foram aprovadas em maior número. 

Em termos gerais, a média da economia das 

primeiras pode ser derivada de várias fontes dP 

emiss~o numa simples transaç~o, enquanto a economia de custos 
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c\<~.s 'fne:tt.i..rt<:_~ ff reflete usualmente o resultado de uma única 

Finalmente verifica-se que a economia de custos do uso das 

nào pode ser estimada, 

pequena, pois é reduzido o número de transaçbes que ocorrem. Os 

impactos detectados no me1o ambiente sào insignificantes. 

Conclui-se entào, que o comércio de emissbes concede às 

firmas certa flexibilidade para atingir o limite de emissbes e 

isto acaba resultando numa significativa economia de custos, 

mas que por enquanto. a maior parte das transaçbes ocorridas 

foram internas e que talvez se ocorresse um número maior de 

transaçbes externas essa economia fosse maior. 

(1989, p. 101), os empresários esperam que o 

comércio de emissbes proporcione maior flexibilidade para poder 

economizar nos custos, enquanto os ambientalistas esperam que 

haja um progresso continuo da qualidade ambiental, e para que 

esses dois objetivos sejam possiveis de ser alcançados, torna-

se necessária a exist@ncia de uma cuidadosa legislaçào. No caso 

dos EUA, a EPA tem procurado dar uma soluçào para este problema 

diplomaticamente. 



Segundo Hahn (1989, p. 101-103), o programa de comércio de 

chumbo se caracteriza por ser diferente dos outros dois 

anteriores, visto que ele passa longe do conceito idealizado 

dos economistas de funcionamento de livre mercado. 

A proposta do programa de comércio de chumbo era conceder 

às refinarias de gasolina uma maior flexibilidade durante o 

periodo em que a quantidade de chumbo deste combustível está 

mas ao contrário de outros programas este foi 

projetado para ter um periodo de vida fixo desde o principio. 

Os créditos de transaç~o de chumbo foram permitidos a 

partir de 1982, se iniciaram em 1985, e a permiss~o terminou no 

transaç~o comercial tinha sido feita, c;::'lbE·:ndo 

houvera se estabelecido inicialmente, que as permissbes seriam 

transaç6es, que permitiram às firmas 1~0á-las adiante, usando 

seus direitos nos trimestres subseqilentes. 

O programa se destaca por nào haver discriminaçào entre as 

tinham sido grandes ou pequenas 

produtoras de gasolina com chumbo. A criaçào dos créditos de 
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chumbo foi baseada unicamente no nivel de produç~o existente no 

inicio da transaç~o, e na satisfaç~o da média total de chumbo. 

Assim~ se o padr~o é de 0,6 gramas por gal~o e uma empresa 

pr-c.!dL\;-::. :l..OOOO galbes de gasolina, receberá direitos para 

produzir ou vender até 6000 gramas de chumbo (10000 x 0,6). 

Caso as empresas desejem expandir, faz-se uma correlaçào 

produç~o corrente 

reconhecendo de certa forma a existância da distribuiçào dos 

dil~eit<J~:; ·-'···· t,,j 1::~ propriedade, mas este reconhecimento 

explicito quanto nos outros programas de transaçbes. 

Quando a EPA prop6s as regras para as transaçbes dos 

estimava que os beneficios econ6micos 

seriam da ordem de US$ 228 milhbes. 

Um dos grandes méritos do programa foi d 

monitoramento, fazendo com que o impacto na qualidade ambiental 

fosse muito pequeno, porque a quantidade de chumbo na gasolina 

.I ' c:: C) rn i.J. n J.. c:: êi~ <J ~·:~ cc:~rn 

facilmente monitorada. 

Neste mercado ambiental, o nómero de transaçbes supera o 

pois em 1985 ma1s de metade das refinarias dos EUA 

participavam das transaçbes, cerca de 15% dos direitos de 

chumbo utilizados foram trocados e aproximadamente 35% dos 
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direitos de chumbo disponiveis foram bancados para uso futuro 

ou para o comércio. No inicio do programa as refinarias ficaram 

indiferentes a esta alternativa, mas no final acabaram fazendo 

um bom uso do programa. 

Os pontos fortes deste programa foi um acordo firmado 

sobre as metas ambientais, em que ficou acertado entre outras 

coisas que o chumbo ser1a retirado da gasolina por etapas e a 

facilidade de monitoramento existente neste caso. Hahn lembra 

que o sucesso deste prog~ama nào pode ser obtido em outros que 

n~o tenham metas ambientais bem definidas e que tenham 

dificuldades 
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CONCLUSÃO 

Existem vários instrumentos de politicas ambientais 

possiveis e, conclui-se que a utilizaç~o de um ou outro 

instrumento deve variar com o contexto econ6mico e social do 

local em que vai ser aplicado e também com cada tipo de 

problema ambiental. 

Ficou razoavelmente evidente a prefer&ncia dos empresários 

pelos mecanismos de mercado, principalmente pelos certificados 

de propriedade porque, segundo eles, concedem uma flexibilidade 

maior em relaç~o à soluçào dos problemas ambientais, fazendo 

com que o setor produtivo diminua seus custos. 

Mas será que esses mecanismos sào ecologicamente viáveis? 

As experiências feitas e relatadas até agora, 

apresentam nenhuma evidência da reduç~o dos niveis de poluiçNo. 

Sachs (1986, p. 35) acha perigoso legitimar os atentados 

ao ambiente, que pbem em risco o funcionamento dos ciclos 

ecológicos, dos quais depende a reproduç~o dos recursos 

renováveis. 

Este problema se acentua, se os efeitos forem cumulativos 

e os danos tiverem um caráter irreversivel. Para o autor, uma 
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politica ativa de proteçào ambiental nàQ pode dispensar algumas 

medidas intervençào administrativa. 

Se for feita uma análise econamica mais ampla, verificar-

se-é que a utilizaç~o dos certificados de propriedade em áreas 

industriais para combater a poluiçào pode na maioria das vezes 

se tornar mais um tipo de barreira à entrada de firmas na 

indústria, visto que a concorr&ncia perfeita n~o existe e, em 

alguns paises como é o caso do Brasil, muitas indústrias se 

constituem em oligopólios. 

Além do que, o meio ambiente ~ um bem público e, a partir 

do momento que o estado concede o direito ae poluir para as 

empresas, este bem passa a se tornar em parte privado. 

Será que isso é socialmente justo? 

Aí, alguns economistas argumentam de que estes 

instrumentos fornecem uma maior flexibilidade para os 

empresários possibilitando o barateamento de seus custos que, 

por sua vez, serào transmitidos para os consumidores via 

preços. 

Mas será que isso justifica o fato do estado conceder o 

direito de poluir para alguém? 



As aplicaçbes desses mecanismos ainda s~o escassas e, 

muitas perguntas surgem e surgir~o ao longo do tempo. 

Nào cabe aqui anular os possiveis méritos destes 

instrumentos, mas apenas tentar apontar suas falhas para 

possiveis soluçbes futuras. 
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