
 

 

 
 

Universidade de Brasília – UnB 
Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia – FACE 

Departamento de Economia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA AMBIENTAL: dos limites do comando e controle 
à potencialidade dos instrumentos econômicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUARDO BARBOSA MARTORELLI 
Orientador: Prof. Dr. Gil Riella e Prof. Dr. Jorge Madeira Nogueira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília - DF 
2015  



 

 

EDUARDO BARBOSA MARTORELLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA AMBIENTAL: dos limites do comando e controle 
à potencialidade dos instrumentos econômicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monografia apresentada ao Departamento 
de Economia da Universidade de Brasília 
como requisito para Revalidação de 
Diploma obtido na University of Wisconsin 
– Madison de Bacharel em Ciências 
Econômicas. 
Orientador: Prof. Dr. Gil Riella e Prof. Dr. 
Jorge Madeira Nogueira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília - DF 
2015  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martorelli, Eduardo Barbosa 
 

Política Ambiental: dos limites do comando e controle à 
potencialidade dos instrumentos econômicos / 
Martorelli, Eduardo Barbosa. Brasília – Brasília, 2015. 
38 pág. 
 
 
Monografia (bacharelado) – Universidade de Brasília, 
Departamento de Economia, 2015 
Orientador: Prof. Dr. Gil Riella e Prof. Dr. Jorge Madeira 
Nogueira, Departamento de Economia 
 
1. Política Ambiental; 2. Instrumentos de Comando e 
Controle; 3. Instrumentos Econômicos 

  



 

 

EDUARDO BARBOSA MARTORELLI 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA AMBIENTAL: dos limites do comando e controle 
à potencialidade dos instrumentos econômicos 

 
 
 
 
 
 

Monografia apresentada ao Departamento de Economia da Universidade de Brasília 
como requisito para Revalidação de Diploma obtido na University of Wisconsin – 
Madison de Bacharel em Ciências Econômicas. 

 
 
 
 
 
 

Aprovado em Brasília, ___/___/___ 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Professora Dra. Milene Takasago 

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Professor Dr. Gil Riella 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

RESUMO 

 

 

MARTORELLI, Eduardo Barbosa. POLÍTICA AMBIENTAL: dos limites do comando e controle à 
potencialidade dos instrumentos econômicos. 1°/2015. 38 folhas. Monografia (Graduação em 
Ciências Econômicas) - Universidade de Brasília - UnB, Brasília/DF, 2015. 

 

 

O presente estudo tem como objetivo desenvolver uma análise comparativa entre as 

principais ferramentas que compõem as políticas ambientais vigentes na atualidade, 

ou seja, instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos, em 

especial uma comparação entre os padrões e os tributos ambientais. Os padrões 

são um dos tipos de instrumentos de comando e controle e são baseados em meios 

legais para agir na preservação ambiental. São considerados tributos ambientais o 

conjunto de instrumentos formado pelas taxas, pelos impostos e pelas multas, estes 

instrumentos baseiam-se na imposição de custos aos agentes econômicos sobre o 

uso do meio ambiente. O trabalho resultou de uma revisão de literatura, seguida da 

abordagem dos métodos e dos procedimentos utilizados para o desenvolvimento da 

problemática abordada, depois há uma análise dos aspectos frágeis e robustos dos 

padrões e dos tributos ambientais, seguida de uma análise comparativa entre os 

instrumentos. Por meio do estudo pode-se concluir que há uma sobreposição de 

vantagens dos instrumentos econômicos comparados aos instrumentos de comando 

e controle, mas que não é absoluta.  

 

 

Palavras-chave: Política Ambiental; Instrumentos de Comando e Controle; 

Instrumentos Econômicos.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This study aims to develop a comparative analysis of the main environmental policy 

tools available today, namely command-and-control instruments and economic 

instruments. The focus will be particularly in environmental standards and 

environmental taxes. Environmental standards, one of the types of command-and-

control instruments, are based on legal means to act on environmental preservation. 

Environmental taxes, on the other hand, are a type of economic instrument and are 

composed of rates, taxes and fines that impose the payment for the use of the 

environmental resources proportional to the use. The work begins with a literature 

review covering market failures and the main environmental policy instruments to 

solve the problem, followed by an analysis of the fragile and robust aspects of 

environmental standards ant taxes, finishing with a comparative analysis between 

both. Through the study it can be concluded that there is a comparative advantage of 

economic instruments when compared with command-and-control instruments, but it 

is not an absolute advantage. 

 

 

Keywords: Environmental Policy; Command-and-Control Instruments; Economic 

Instruments; Market-Based Instruments.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o desenvolvimento das indústrias, os processos de êxodo rural, o 

crescimento das cidades e das necessidades humanas, as pessoas passaram a 

utilizar de forma abusiva e irresponsável os recursos naturais. Por serem bens 

públicos, o uso descontrolado e inconsciente do meio ambiente, principalmente pelo 

setor de produção de bens e serviço, acaba por gerar externalidades negativas, as 

quais acabam sendo absorvidas pela sociedade ao invés de recair sobre o produtor.  

Buscando gerar um uso mais consciente dos recursos ambientais, os 

Estados buscam intervir nas atividades dos produtores a fim de minimizar os custos 

sociais e tornar mais eficiente a alocação dos recursos naturais. Essa intervenção é 

traduzida por meio de uma política ambiental, a qual configura-se como um conjunto 

de instrumentos, ferramentas e técnicas que o poder público adota para reduzir o 

impacto negativo das atividades humanas sobre o meio ambiente. 

Dentre as inúmeras técnicas e ferramentas utilizadas na preservação 

ambiental, ganham destaque nesse estudo os Instrumentos de Comando e Controle 

e os Instrumentos Econômicos. O uso desses instrumentos nas políticas ambientais 

justifica-se porque o mecanismo de preço não reflete a escassez e os valores 

correspondentes aos recursos naturais, logo eles são usados para evitar que o 

produtor utilize bens públicos ou gere externalidades negativas sem assumir seus 

custos. Através desses instrumentos também se buscam gerar novos 

comportamentos nas pessoas e empresas, para que os mesmos possam agir de 

forma mais responsável e sustentável, ocorrendo assim uma real preservação do 

meio ambiente. 

O presente estudo tem como tema a Política Ambiental: dos limites do 

comando e controle à potencialidade dos instrumentos econômicos. A escolha do 

tema se deve primeiramente por ser um assunto que o pesquisador considera de 

grande relevância, mas que por muitas vezes não é tratado com a importância que 

merece. 

Dito isto, esta monografia visa responder ao seguinte problema: Qual o 

melhor instrumento em uma política ambiental, instrumentos de comando e controle 

ou instrumentos econômicos? 

E desta maneira para alcançar uma resposta ao problema de pesquisa, 

destaca-se como objetivo geral desta monografia: fazer uma análise comparativa 
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entre os instrumentos de comando e controle e os instrumentos econômicos, em 

especial entre as legislações ambientais (padrões) e os tributos ambientais (taxas, 

impostos e multas). E como objetivos específicos: contextualizar as externalidades 

negativas causados pelos produtores em forma de danos ambientais, contextualizar 

os tipos de política ambiental para solucionar essas falhas de mercado, analisar as 

vantagens e desvantagens dos instrumentos de comando e controle e dos 

instrumentos econômicos e, por fim, fazer uma análise comparativa entre os dois 

instrumentos. 

Academicamente este estudo se justifica por permitir aprofundar e refletir a 

cerca do que já se tem disponível sobre os instrumentos de preservação ambiental, 

sendo um estudo que irá revisar a literatura sobre políticas ambientais, o porquê de 

sua existência e como buscam reduzir o impacto ambiental.  

Este estudo justifica-se também no campo social, com o intuito de ser um 

instrumento que possa auxiliar na conscientização dos agentes econômicos e da 

população como um todo, observando as falhas de mercado que são evidenciadas a 

cada dia, assim como, os procedimentos adotados pelas políticas ambientais para 

manutenção de um ambiente saudável e sustentável. 

Esta monografia busca ter uma maior intimidade com o assunto, 

fundamentado em uma revisão de literatura baseada em fontes secundarias como 

livros, artigos, estudos científicos e ensaios acadêmicos. A partir do referencial 

teórico elaborado é realizada uma análise dos aspectos frágeis e robustos dos 

instrumentos de comando e controle e dos instrumentos econômicos e, por fim, uma 

análise comparativa entre o uso de padrões e o uso dos tributos ambientais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta sessão se abordará os temas de falhas de mercado, destacando as 

teorias de bens públicos e externalidades, que são as mais relevantes para este 

estudo. Após isso, se entrará no tema das políticas públicas ambientais, necessárias 

para ajudar a solucionar essas falhas de mercado no uso dos recursos naturais. 

Ainda, serão aprofundados os três principais mecanismos de política ambiental: 

instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos e instrumentos de 

comunicação. 

 

2.1 Falhas de mercado 

 

Falhas de mercado se originam quando o custo marginal social não é igual 

ao benefício marginal. Em outras palavras, quando todos os custos da atividade não 

são refletidos em seu custo de produção e, assim, não espelhando seu efetivo valor 

social. 

Thomas e Callan (2009, p.66) explicam:  

 

A teoria de microeconomia clássica prevê um resultado eficiente, dados 
certos pressupostos sobre formação de preço, definição do produto, 
condições de custo e barreiras de entrada ao mercado. Se um desses 
pressupostos não for válido, as forças de mercado não poderão operar 
livremente. Dependendo do pressuposto violado, o resultado poderá ser 
qualquer uma das inúmeras condições de ineficiência de mercado, 
denominadas coletivamente como falhas de mercado. Estas incluem 
concorrência imperfeita, informações imperfeitas, bens públicos e 
externalidades. 

 

As principais teorias de falhas de mercados citados nas literaturas atuais 

são: bens públicos, externalidades, concorrência ou informação incompleta, 

mercado não competitivo e a teoria da não convexidade. No entanto, neste estudo 

serão abordadas apenas as teorias dos bens públicos e das externalidades, por 

serem consideradas suficientes e as mais relevantes para análise das políticas 

ambientais em questão. 

Um bem é público se ele não é exclusivo, ou seja, não há como excluir 

alguém do seu consumo, e não-rival, ou seja, o consumo por um não impede o 

consumo do mesmo bem por outro. Já as externalidades, são custos ou benefícios 

que não são refletidos no custo total de produção pela unidade que os gerou e, 
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sendo assim, são suportados indiretamente por terceiros ou pela sociedade como 

um todo. 

No que tange as duas teorias, objeto deste estudo, segundo Thomas e 

Callan (2009, p.66), essas se diferenciam pela forma que o mercado é definido: 

 

Se o mercado for definido como “qualidade ambiental”, a fonte da falha de 
mercado é o fato de a qualidade ambiental constituir um bem público. 
Se o mercado for definido como o bem cuja produção ou o consumo gera 
prejuízo ambiental, a falha de mercado será em função de uma 
externalidade negativa. 

 

Conclui-se, então, que as falhas de mercado são como imperfeições, ou 

seja, situações em que o mercado não funciona conforme as previsões do modelo 

ideal de mercado competitivo. A seguir, serão aprofundadas as teorias dos bens 

públicos e das externalidades. 

 

2.1.1 Bens públicos 

 

Nusdeo (2006) chama de bens públicos aqueles cujos direitos de 

propriedade não estão completamente definidos e, portanto, suas trocas com outros 

bens acabam não se realizando eficientemente pelo mercado. Dessa forma o 

sistema de preços é incapaz de valorá-los adequadamente. Isso ocorre em razão 

das características desses bens, onde o bem público é não exclusivo e não rival 

(THOMAS e CALLAN, 2009). 

A não exclusividade significa que não é possível impedir que outras pessoas 

compartilhem do consumo do bem. Já a característica da não rivalidade, segundo 

Nusdeo (2006), significa dizer que o uso do bem pode ser feito sem a necessidade 

de redução da quantidade disponível a outro indivíduo. 

Confirma Thomas e Callan (2009, p.67): 

 

A não-rivalidade refere-se à noção de que os benefícios associados ao 
consumo são indivisíveis, significando que, quando o bem é consumido por 
um indivíduo, outra pessoa não é impossibilitada de consumir o mesmo 
bem, ao mesmo tempo. Colocado de outra maneira, o custo marginal de 
outro indivíduo compartilhar do consumo do bem é zero. 

 

Por mais que essas características dos bens públicos aparentem ser 

semelhantes, elas não são idênticas. Thomas e Callan (2009, p. 67) explicam: “a 
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não-rivalidade significa que o racionamento do bem não é desejável, enquanto que a 

não-exclusividade significa que o racionamento do bem não é viável”. 

Como exemplo de bens público não-exclusivos temos o ar, as matas e a 

biodiversidade. Já bens públicos não-rivais incluem o prazer de admirar uma 

paisagem, passear em um parque aberto, nadar em uma lagoa, entre outros. 

 

2.1.2 Externalidades 

 

A produção de bens utiliza recursos naturais e ambientais (bens públicos) 

em seus processos que, posteriormente, geram resíduos e afetam o resto da 

sociedade. Esses custos, ou benefícios, que não se refletem diretamente no 

mercado são as chamadas externalidades. 

Thomas e Callan (2009, p. 75) explicam que: 

 

A teoria microeconômica argumenta que o preço é o mecanismo mais 
importante de sinalização nos mercados. O preço de equilíbrio comunica o 
valor marginal que os consumidores designam para um bem e os custos 
marginais incorridos pelas empresas que o produziram. Sob condições 
normais, essa teoria prevê muito bem a realidade do mercado. Às vezes, 
entretanto, o preço deixa de capturar todos os benefícios e custos de uma 
transação de mercado. Falhas de mercado como estas ocorrem quando um 
terceiro é afetado pela produção ou pelo consumo de um bem. Essa 
influencia de terceiros é denominada de externalidade. 

 

Nesse panorama, as externalidades são basicamente definidas como os 

custos ou benefícios transferidos de determinadas unidades do sistema econômico 

para outras, ou ainda para fora do mercado, como, por exemplo, para comunidade 

como um todo. 

As externalidades podem ser classificadas como positivas ou negativas. 

Thomas e Callan (2009) assinalam que as externalidades negativas são aquelas que 

geram custos a terceiros e as externalidades positivas são aquelas que geram 

benefícios a terceiros. 

Segundo Moreas e Turolla (2004) pode se entender as externalidades como 

os efeitos, favoráveis ou desfavoráveis, que uma atividade qualquer exerce fora de 

seu próprio âmbito. A tabela 1 a seguir apresenta exemplos de externalidades 

positivas e negativas que expressam esse fenômeno na temática ambiental. 

Nesse contexto, conclui-se que as externalidades são os efeitos, favoráveis 

ou desfavoráveis, que uma atividade qualquer exerce fora de seu próprio âmbito. 
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Quadro 1 – Externalidades positivas e negativas. 

EXTERNALIDADES POSITIVAS EXTERNALIDADES NEGATIVAS 

A manutenção de uma área de floresta, que 
regula o regime de chuvas e a qualidade do solo 
das propriedades próximas, e práticas agrícolas 
ambientalmente sustentáveis que se abstêm do 
uso de defensivos de efeito cumulativo 
degradador dos solos. (NUSDEO, 2006, p.360) 

Exemplo clássico dessa falha de mercado é a 
poluição. Pode-se visualizar o problema 
imaginando uma indústria que lança efluentes 
num rio, afetando as comunidades localizadas à 
beira de seu fluxo, onde os resíduos são 
responsáveis pela redução de atividades como 
as pesqueiras e requerem maiores custos de 
tratamento da água pela comunidade ribeirinha. 
Esses custos não são compensados pela 
indústria, ou seja, circulam externamente ao 
mercado, não sendo internalizados no preço de 
seus produtos. (NUSDEO, 2006) 

O mercado de equipamentos que reduzem a 
poluição, como os depuradores. Os depuradores 
são sistemas elaboradores para limpar as 
emissões de gás e partículas das chaminés de 
fábricas. Quando uma usina termoelétrica 
compra e instala um sistema depurador, os 
benefícios do ar mais limpo estendem-se a todas 
as pessoas que moram naquela área. Pelo fato 
de essas pessoas não terem se envolvido na 
transação do mercado, os benefícios externos 
não são descontados do preço do depurador 
(THOMAS e CALLAN, 2009, p. 76). 

A provisão do transporte aéreo causa poluição 
sonora, danifica a qualidade do ar, reduzindo o 
valor das propriedades residenciais que ficam 
próximas aos aeroportos. Estes são custos reais 
que não são absorvidos pelas linhas aéreas nem 
pelos passageiros. Pelo fato desses custos não 
serem incluídos no preço das passagens aéreas, 
são incorridos por terceiros fora dessa transação 
de mercado, em especial, pela comunidade que 
vive na região do aeroporto (THOMAS e 
CALLAN, 2009, p.75). 

Fonte: Adaptado Thomas e Callan, 2009 e Nusdeo, 2006. 

 

Neste sentido, Ogawa (2010, p. 17) sintetiza a ideia a respeito das 

externalidades afirmando que elas “mascaram o processo de formação de preço de 

mercado, e no caso das externalidades negativas, deixam de contabilizar impactos 

ambientais ou sociais, provenientes da produção de bens e serviços”. 

O problema é o custo das externalidades negativas vindas da produção de 

bens, como o dano ambiental, que deixam de recair sobre o produtor e acabam 

sendo assumidos pela sociedade. As políticas ambientais, que serão abordadas a 

seguir, são os mecanismos usados para tentar introduzir esses custos nos custos 

totais de produção dos poluidores. 

 

2.2 Políticas ambientais 

 

Os processos de produção utilizam bem públicos e, posteriormente, causam 

externalidades negativas. As soluções para minimizar ou erradicar esses efeitos do 

processo produtivo, que vem em forma de resíduos e danos ambientais, precisam vir 

de fora do sistema produtivo, geralmente na forma de políticas e programas 

governamentais. 
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A preocupação com o meio ambiente vem ganhando dimensões sócio-

políticas que, cada vez mais, alargam o enfoque da questão para além do aspecto 

de internalizar os custos das externalidades negativas. O meio ambiente saudável 

passou a ser considerado como um direito fundamental, e a necessidade de sua 

preservação um dever de toda a população, não apenas daqueles agentes que 

desenvolvem atividade econômica poluidora. 

Há de se considerar ainda que o aumento na população mundial, 

concomitantemente ao aumento nos processos de industrialização e urbanização, 

bem como ao crescimento da produção e do consumo de bens, tem causado 

profundas alterações sobre o meio ambiente. Rissato e Sambatti (2009, apud, 

Moraes & Turolla, 2004, p.1) afirmam que essa crescente preocupação com 

alternativas de desenvolvimento sustentável e com a necessidade de se utilizar de 

maneira responsável os recursos produtivos, especialmente os recursos naturais 

não-renováveis, tem colocado a questão ambiental na lista de prioridades de ação 

do Estado. E o Estado, por sua vez, atua na tentativa de manter um meio ambiente 

saudável e sustentável através da adoção de políticas públicas ambientais. 

Rissato e Sambatti (2009, p. 5) definem política ambiental como: 

 

A política ambiental, objeto de estudo tanto do Direito quanto da Economia, 
consiste na ação governamental com o intuito de orientar e de intervir na 
atividade dos agentes econômicos a fim de tornar mais eficiente a alocação 
dos recursos naturais e de minimizar os custos sociais decorrentes do seu 
uso indevido ou abusivo. 

 

Em outras palavras, a política ambiental é definida como o conjunto de 

metas, instrumentos, ferramentas, técnicas, que visam reduzir os impactos negativos 

da ação do homem sobre o meio ambiente. Frisa-se que essa política ambiental 

também precisa considerar seus efeitos sobre as atividades econômicas e sobre os 

demais programas sociais, pois, assim, será possível verificar o quanto que ela 

favorece e induz a um tipo de comportamento econômico de produção e consumo 

que acaba por gerar impactos sobre o meio ambiente (LUTOSA e YOUNG, 2002, 

pg.569). 

Sendo assim, a política ambiental pode ser entendida como um conjunto de 

instrumentos à disposição do Estado capazes de alterar a alocação de recursos, 

reduzindo, então, tanto a demanda por insumos naturais quanto o consumo de bens 
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e serviços escassos, os quais estão sujeitos a externalidades negativas (RISSATO E 

SAMBATTI, 2009, apud, MORAES e TUROLLA, 2004). 

As políticas de gestão ambiental são divididas em três grandes grupos: 

instrumentos de comando e controle, instrumentos econômicos e instrumentos de 

comunicação. Serão abordados, a seguir, cada um destes. 

 

2.2.1 Instrumentos de comando e controle 

 

Os instrumentos de comando e controle são aqueles que fixam normas, 

regras, procedimentos e padrões determinados para as atividades econômicas a fim 

de assegurar o cumprimento dos objetivos da política em questão e o não 

cumprimento acarreta em sanções de cunho penal e administrativo (LUSTOSA e 

YOUNG, 2002, p.578).  

Nesse sentido cabe colacionar o entendimento de Field e Field (2014, p. 

204): 

A abordagem de comando e controle de políticas públicas é aquela em que, 
a fim de gerar comportamentos socialmente desejáveis, as autoridades 
políticas simplesmente garantem o comportamento por lei e, então, usam 
qualquer maquinário de fiscalização – tribunais, polícia, multas, etc.- 
necessário para fazer as pessoas obedecerem à lei. 

 

Existem quatro grandes grupos de instrumentos de comando e controle: 

padrões, estudos de impacto ambiental, licenciamentos e zoneamento. Os exemplos 

mais comuns de instrumentos de comando e controle são as normas de controle de 

poluição atmosférica e da água através dos padrões; as normas de zoneamento, 

que estabelecem restrições para a utilização de áreas protegidas; e procedimentos 

como o licenciamento e estudo ambiental para implantação de com projetos com 

potencial de serem altamente degradadores (NUSDEO, 2006, p.364). 

Os padrões são os de uso mais frequente na gestão ambiental em todo o 

mundo. Nogueira e Pereira (1999) explicam que eles consistem em regulações que 

limitam os níveis de emissões de poluentes ou especificações obrigatórias para 

equipamentos ou processos produtivos, buscando estimular um comportamento 

considerado socialmente adequado do ponto de vista ambiental. 

Nesse sentido discorrem Rissato e Sabantti (2009, apud, Margulis, 1996, 

p.6): 
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Os principais tipos de padrões adotados são: 
a) Padrões de qualidade ambiental: limites máximos de concentração de 
poluentes no meio ambiente; 
b) Padrões de emissão: limites máximos para as concentrações ou 
quantidades totais a serem despejados no ambiente por uma fonte de 
poluição; 
c) Padrões tecnológicos: padrões que determinam o uso de tecnologias 
específicas; 
d) Padrões de desempenho: padrões que especificam, por exemplo, a 
percentagem de remoção ou eficiência de um determinado processo; 
e) Padrões de produto e processo: estabelecendo limites para descarga 
de efluentes por unidade de produção ou processo. 

 

Dentre esses cabem destacar os três tipos principais: os padrões de 

qualidade ambiental, os padrões de emissões e os padrões tecnológicos. Segundo 

Field e Field (2014, p. 205) um padrão de qualidade ambiental diz respeito às 

dimensões do ambiente circundante; podendo se referir à qualidade do ar sobre 

determinada cidade ou à qualidade da água em determinado rio, ou seja, um padrão 

de qualidade ambiental é a estipulação de um nível para determinado poluente, de 

modo que esse nível jamais deve ser excedido no ambiente circundante. Já os 

padrões de emissões são níveis que nunca devem ser ultrapassados por 

determinados poluentes. Por fim, os padrões tecnológicos são aqueles que 

especificam as tecnologias, técnicas ou praticas que devem ser adotadas pelos 

produtores. 

Os tipos de padrões podem ser utilizados em combinação. Segundo Field e 

Field (2014, p.208) a política nacional de controle da poluição da água nos Estados 

Unidos, por exemplo, contém três padrões: padrões de qualidade ambiental para 

garantir o mínimo de pureza da água, padrões de emissões para reduzir as cargas 

de poluição lançadas nela e padrões tecnológicos no que diz respeito a melhores 

práticas de gestão aplicáveis. 

Já os estudos de impacto ambiental, são um conjunto de atividades, estudos 

e tarefas técnicas que tem por finalidade avaliar as principais consequências 

ambientais de um projeto, buscando satisfazer as normas de proteção do meio 

ambiente e, efetivamente, auxiliar na decisão de implantação, ou não, de um projeto 

(NOGUEIRA e PEREIRA, 1999). Um exemplo típico de estudos de impacto 

ambiental são as pesquisas desenvolvidas em áreas onde se deseja investir na 

construção de usinas hidrelétricas. Para a viabilidade de um projeto desse porte são 

necessários diversos tipos de pesquisas e análises englobando todos os impactos 

que a usina pode gerar na região e no leito do rio base. 
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Moreira (1993) assinala que os estudos de impacto ambiental devem ser 

consolidados em um relatório específico, o qual deve ser apresentado de forma 

didática, pois tem como destino um público geral, leigo e, eventualmente, com 

formações profissionais variadas. 

Outro instrumento de comando e controle muito utilizado são as licenças. 

Rissato e Sambatti (2009, apud Marugulis, 1996, p.6) explicam que as licenças são 

usadas pelos órgãos de controle ambiental para permitir a instalação de projetos e 

atividades com certo potencial de impacto no meio ambiente. Esses licenciamentos 

consistem em autorizações concedidas pela autoridade competente para exploração 

econômica de áreas de interesse ambiental em propriedades privadas. O 

licenciamento pode ainda estabelecer padrões de uso e exploração de recursos 

naturais, bem como a reabilitação ecológica de áreas a serem exploradas. 

Dependendo da complexidade de um projeto e do risco ambiental que ele possa 

representar, o prévio estudo de impacto ambiental é condição indispensável à 

concessão da licença. 

O zoneamento é o quarto e último tipo de instrumento de comando e 

controle que será apresentado. Nogueira e Pereira (1999, p. 4) o definem assim: 

 

Consiste no ato de regular o uso em áreas naturais privadas ou de domínio 
público/privado, mediante a determinação de reservas ecológicas ou áreas 
de preservação permanente, em certa proporção da área total, visando 
proteger nascentes de rios, vegetação em encostas, etc. 

 

Em outras palavras, o zoneamento é um conjunto de regras e normas de 

utilização da terra, sendo empregado principalmente pelos governos locais com o 

objetivo de designar aos agentes econômicos as localizações mais adequadas para 

cada atividade (RISSATO e SAMBATTI, 2009). Percebe-se que o zoneamento é um 

importante mecanismo de proteção ambiental e trabalha com base no 

estabelecimento de áreas onde se pode fazer, ou não, a exploração de uma 

determinada atividade econômica e tem como objetivo principal proteger o meio 

ambiente. 

A seguir, serão abordados os instrumentos econômicos, os quais configuram 

como outra categoria de políticas ambientais que visam internalizar os custos sociais 

e ambientais nos custos totais de produção dos poluidores. 
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2.2.2 Instrumentos econômicos 

 

O Ministério do Meio Ambiente (2015) reconhece que a atividade econômica 

dos processos de produção rotineiramente produz externalidades negativas, as 

quais provocam perdas de bem-estar para população em geral. Uma das formas de 

corrigir esses efeitos adversos é a utilização dos instrumentos econômicos, cuja 

principal função é internalizar custos externos nas estruturas de produção e 

consumo da economia.  

Como Motta e Sayago (2008) explicam, os instrumentos econômicos atuam 

no sentido de alterar o preço, ou seja, o custo de utilização de um recurso, 

internalizando as externalidades e, portanto, afetando seu nível de utilização, ou 

seja, a demanda pelo bem. Segundo Ogawa (2010) os instrumentos econômicos 

são baseados nos controles próprios do mercado, alterando os preços e custos 

relativos, para que, dessa forma, incentive os poluidores a produzir suas atividades 

em níveis ambientalmente desejáveis. 

Nusdeo (2006, p. 366) explica que: 

 

A definição dos instrumentos econômicos deve enfatizar o caráter condutor 
dos comportamentos desejados pela política ambiental. Esse caráter indutor 
se dá a partir da imposição de tributos e preços públicos, da criação de 
subsídios ou ainda, da possibilidade de transação sobre direitos de poluir ou 
créditos de não-poluição. 

 

Riva et al. (2007) também explica que sob o aspecto conceitual, os 

instrumentos econômicos podem ser criados para atingir diferentes finalidades, 

como, por exemplo: induzir um determinado comportamento social, maximizar o bem 

estar social ou até financiar uma atividade social. 

Com relação à finalidade de induzir um determinado comportamento social, 

os instrumentos econômicos tem o condão de influenciar o padrão de uso do 

recurso. Já na questão de maximizar o bem estar social, o objetivo é corrigir o preço 

atual de mercado de um recurso ambiental, de forma que este preço passe a 

representar o custo social total de seu uso. E o ato de financiar uma atividade social 

se resume na ação de patrocinar as atividades de proteção ambiental. 

Existem quatro grandes grupos de instrumentos econômicos: as Taxas 

(também chamadas de Tributo Ambiental e que também incluem impostos e multas), 

os Subsídios, as Licenças Negociáveis e os Depósitos Reembolsáveis. Podem ser 
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aplicados nos mais diversos setores ambientais, como na poluição das águas, na 

qualidade do ar, no tratamento do lixo, no uso de fertilizantes, carros, baterias, entre 

outros. 

A taxação consiste, enquanto instrumento econômico de gestão ambiental, 

em impor ao agente econômico um custo sobre o uso do meio ambiente. O cálculo 

desse ônus é baseado no nível de taxas de emissão de poluentes, por meio do qual 

serão realizadas certas cobranças, consubstanciadas em taxas, impostos ou multas 

por cada unidade de efluentes excedentes descarregada no meio ambiente.  

Nogueira e Pereira (1999, apud Field, 1996) assinalam ainda que a taxação 

pode ocorrer sobre a quantidade de poluentes emitidos, sobre a coleta e o 

tratamento de lixo ou efluente e, também, sobre o uso de um bem ou processo de 

produção que provoque dano ambiental no processo produtivo ou de consumo. 

Riva et al. (2007) complementa que as taxas cobradas tem como fato 

gerador o exercício regular do poder de polícia do Estado, ou a utilização efetiva e 

potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto 

à sua disposição. 

Dentre as diversas taxas impostas aos poluentes, as mais comuns são: 

taxas de emissão, que consistem em pagamentos diretos baseados na medida ou 

estimativa de quantidade e qualidade de um poluente; taxas de uso, que consistem 

em pagamentos pelo uso de serviços coletivos; e taxas de produto, que são 

aplicadas a produtos que possam causar poluição durante sua fabricação, consumo 

ou disposição (JURAS, 2009, p.10). 

Ainda, segundo Rissato e Sambatti (2009, apud Margulis, 1996, p. 7), os 

principais tipos de taxas ambientais são: 

 

a) Taxas por emissão, em que os valores são proporcionais à carga ou 
volume (por exemplo: efluentes líquidos, emissões atmosféricas, ruído e 
substancias perigosas); 
b) Taxas ao usuário, pagamento direto por serviços de tratamento 
público ou coletivo de efluentes (por exemplo: rejeitos sólidos domésticos e 
despejo de tratamento de esgotos); 
c) Taxas por produto, acrescentadas ao preço de produtos que causam 
poluição (por exemplo: combustíveis com alto teor de enxofre, pesticidas, 
baterias e CFCs); 
d) Taxas administrativas, para cobrir os custos do governo com 
licenciamento, o controle, o registro e outros serviços; 
e) Taxação diferenciada, aplicada a produtos similares com efeitos 
ambientais diversos. 
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Juras (2009, p.10) afirma que os impostos são “pagamentos ao governo 

geral, compulsórios e não retributivos, pelo uso de recursos naturais ou relacionados 

à poluição”. Já as multas são penalidades impostas sob a lei civil a poluidores que 

não cumprem as normas ambientais de manejo de recursos naturais. 

Outro instrumento econômico muito utilizado nas políticas de gestão 

ambiental são os subsídios. Nogueira e Pereira (1999) explicam que este 

instrumento tem a função de ajudar os poluidores a suportarem os custos de 

controle da poluição quando houver dificuldades para que as externalidades sejam 

internalizadas. 

Sendo assim, os subsídios são formas de incentivo financeiro explícito aos 

poluidores ou usuários de recursos naturais, como doações, empréstimos 

subsidiado, isenção de impostos, depreciação acelerada, entre outros, que tem por 

objetivo a proteção do meio ambiente. Os subsídios podem assumir duas formas: a 

forma de pagamentos específicos por unidade de redução de emissões para o 

poluidor; e a forma de subsídios para pagamentos dos custos dos equipamentos de 

controle de poluentes (NOGUEIRA E PEREIRA, 1999). 

Field e Field (2014, p.244) aprofundam tal prática quando dizem: 

 

O subsídio age como uma recompensa pela redução das emissões e, mais 
formalmente, funciona como um custo de oportunidade, quando um poluidor 
decide emitir uma unidade de efluente, ele está, de fato, abdicando do 
subsídio que poderia ter recebido se tivesse olhado escolhido por reter essa 
unidade de efluente. 

 

Esses subsídios vêm em forma de redução de impostos, creditos com juros 

baixou ou negativos, ou até em reservas de mercado para seus produtos. Percebe-

se claramente, nesse caso, a vantagem que o agente econômico terá para si e que 

proporcionará para o meio ambiente ao optar pela redução na emissão de efluentes 

que poluem o meio ambiente. 

Ressalta-se que o subsídio é um instrumento reverso da taxação, pois no 

subsídio os agentes econômicos recebem algum tipo de incentivo para aderir ao 

comportamento desejado ao invés de pagarem para exercerem suas atividades de 

produção e consumo (NOGUEIRA E PEREIRA, 1999). Como mencionado 

anteriormente, há diversos exemplos de subsídios, podendo se apresentar na forma 

de concessões ou de empréstimos a juros baixos, na criação de fundos para 

projetos ambientais ou na forma de incentivos fiscais. 
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Integrando as estratégias de controle ambiental, o grupo de instrumentos 

econômicos, dispõe ainda das licenças negociáveis. Conforme Nogueira e Pereira 

(1999), essa licença consiste em determinar um nível máximo de poluição ou 

degradação para uma determinada região e, a partir daí, distribuir licenças entre os 

poluidores. 

O sistema de comércio de licenças de poluição pode ser implementado por 

meio da utilização de créditos ou permissões. Thomas e Callan (2009, p.130) 

explicam: 

 

Se o sistema de comércio de licenças utilizarem permissões para poluição, 
cada autorização dará ao portador o direito de liberar uma determinada 
quantidade de poluição. Estes também são negociáveis, de modo que os 
poluidores podem comprar e vender as permissões conforme necessário, 
baseando-se em seu acesso às tecnologias para redução da poluição e de 
custos. 

 

Nesse panorama, Nusdeo (2006) explica que a implementação do comércio 

de licença envolve quotas de emissão inicialmente alocadas entre as indústrias 

instaladas podendo essas serem comercializadas entre aquelas indústrias que não 

as utilizam totalmente suas quotas e aquelas que necessitam ou querem ultrapassá-

las. Percebe-se, então, que o agente econômico que reduz a emissão de efluentes 

ao meio ambiente pode vender o excedente.  

No entanto, como Nusdeo (2006, p.368) nos alerta, é necessário que todas 

as quotas individuais distribuídas aos produtores quando somadas, não excedam o 

nível máximo de poluição desejável; ou, em melhores palavras, consideradas 

aceitáveis. 

 

Percebe-se, neste ponto, a importância da fiscalização do órgão ou 

autoridade competente, para que faça constante medição dos índices de poluentes 

emitidos e comercializados pelos agentes econômicos, para que os níveis não sejam 

superiores aos estabelecidos pela política ambiental em vigência. 

Como instrumento econômico também há os sistemas de depósito e 

reembolso. Nogueira e Pereira (1999) explicam que essa técnica consiste em 

colocar uma sobretaxa no preço de um produto potencialmente poluidor, de forma 

que quando a poluição é evitada através do retorno desse produto ou de parte de 
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seus resíduos para centros autorizados de reciclagem ou reutilização, a sobretaxa é 

reembolsada ao consumidor. 

Como Nusdeo (2006, p.369) os colocam: 

 

Os sistemas de depósito e reembolso baseiam-se na cobrança de um 
depósito compulsório pelo consumidor ao adquirir produtos que impliquem 
resíduos sólidos tóxicos e de difícil tratamento, que lhe é reembolsado se o 
consumidor entrega-lo em postos de coleta após seu uso. Trata-se de um 
sistema interessante para a gestão de resíduos como pilhas, pneus e 
embalagens de agrotóxicos.  

 

A técnica de depósitos reembolsáveis é muito utilizada em bens como latas 

de alumínio, baterias, embalagens de pesticidas e fertilizantes, vidros, carrocerias de 

automóveis, embalagens de refrigerante, pneus, entre outros produtos poluidores 

que possuem ciclos curtos de uso. Nestes produtos acrescenta-se um valor por essa 

possível poluição, aumentando assim o preço do produto praticado no mercado e tal 

valor é reembolsado ao consumidor de forma direta ou indireta quando este realiza o 

retorno ou descarte consciente. 

O quadro 2, abaixo, apresenta uma lista contendo os instrumentos 

econômicos de licenças negociáveis, tributos ambientais e subsídios quando 

aplicados em relação ao tipo de recurso natural: 

 

Quadro 2 – Instrumentos econômicos por recursos naturais 

Instrumentos 
econômicos 

Setor 
 

Licenças Negociáveis 
Taxas e Impostos 
(Tributos Ambientais) 

Subsídios 

Solo Direitos sobre a terra 

Impostos sobre 
propriedade e 
poluição. Taxas de uso 
do solo 

Incentivos à 
conservação do solo 
(empréstimos) 

Água Quotas de água 
Impostos sobre 
ganhos de capital. 
Preços da água 

Fundos ambientais 

Recursos Marinhos Quotas de pesca Taxas de poluição - 

Florestas 
Rateios de direitos de 
concessão 

Royalties e taxas de 
uso 

Incentivo à 
reflorestação 

Minerais Quotas de extração 
Royalties e taxas de 
uso 

Fundos setoriais 

Natureza e 
Biodiversidade 

Direitos de 
Desenvolvimento 

Taxas sobre produtos 
coletados e inputs. 
Direitos de uso 

Ecofundos 

Fonte: Adaptado de OECD (1999) 
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Já o quadro 3, por sua vez, apresenta uma lista contendo os mesmos 

instrumentos econômicos mas, desta vez, quanto ao tipo de dano ambiental: 

 

Quadro 3 – Instrumentos econômicos por tipos de dano ambiental 

Instrumentos 
econômicos 

Setor 
 

Licenças Negociáveis 
Taxas e Impostos 
(Tributos Ambientais) 

Subsídios 

Poluição Hídrica 
Direitos sobre os 
efluentes 

Taxas sobre efluentes, 
tratamento de efluentes 
e sobre poluição 

Empréstimos a jutos 
bonificados 

Poluição do Ar Direitos de emissão 
Taxas sobre emissões, 
poluição e benfeitorias 

Subsídios tecnológicos 

Resíduos Sólidos Direitos de deposição 

Taxas de recolha e 
tratamento e sob 
impacto e de uso. 
Impostos sobre 
propriedade e sobre 
diferenciados 

Subsídios tecnológicos 

Congestionamento de 
Solos 

Quotas de 
desenvolvimento 

Imposto sobre 
propriedade. Taxas 
sobre benfeitorias, 
sobre desenvolvimento 
e sobre uso do solo. 

Incentivos à 
localização / 
relocalização 

Clima 
Direitos de emissão de 
CO2 

Imposto sobre 
emissões de carbono e 
poluição. 

Incentivos à 
substituição dos CFC 

Fonte: Adaptado de OECD (1999) 

 

Ressalta-se que os instrumentos econômicos podem receber outras 

nomenclaturas, como instrumentos de mercado, incentivos positivos e até mesmo 

incentivos financeiros. A seguir, será abordado o terceiro e último tipo de 

instrumento, o de comunicação. 

 

2.2.3 Instrumentos de comunicação 

 

Os instrumentos de comunicação são utilizados para conscientizar e 

informar os agentes poluidores e a população sobre os mais diversos assuntos 

ambientais e desenvolvimento sustentável. Por mais que convencer agentes sociais 

a buscarem um relacionamento menos degradante com o meio ambiente não seja 

uma atividade exclusiva do governo, a grande maioria dos projetos são 

implementados pelo aparelho estatal (NOGUEIRA e PEREIRA, 1999).  

Os instrumentos de educação e informação tem um papel muito importante 

na preservação do meio ambiente, pois, por muitas vezes, é por falta de informação 
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sobre a natureza e sobre a extensão das emissões poluidoras das empresas que 

persistem os atos de poluição, ainda mais quando as comunidades locais não 

possuem consciência dos riscos potencias da poluição e das ações que podem ser 

tomadas para reduzi-las.  

O Estado e organizações “verdes” atuam com os instrumentos de educação 

e informação através de campanhas públicas e de meios de comunicação (rádio e 

televisão), bem como através de seminários, audiências e debates públicos, além 

de, é claro, da educação formal nas instituições públicas (RISSATO e SAMBATI, 

2009). Estes projetos podem mobilizar não apenas as comunidades afetadas, mas 

toda população. 

Rissato e Sambati (2009, apud Margulis, 1996) explicam que em muitos 

países, os órgãos e autoridades de controle ambiental divulgam o desempenho de 

várias empresas no tocante ao controle de poluição e preservação do meio ambiente 

e afirmam que isso produz uma censura pública, gerando até mesmo boicotes de 

consumidores o que leva as empresas a adotarem ações efetivas de correção. 

Dependendo do caso o número de envolvidos em um problema ambiental é 

pequeno, razão pela qual é possível que se resolva a questão com negociação 

direta ou acordos voluntários. Nesse sentido, Rissato e Sambati (2009, p. 10) 

discorrem: “Um tipo de negociação direta possível entre os vários grupos 

interessados são os chamados acordos voluntários, em que os poluidores podem 

ser convencidos a mudar sua conduta por persuasão moral”. Um exemplo típico e 

costumeiro desse caso na sociedade é o excesso dos desperdícios de água e 

energia com lavagem de carro e certos aparelhos eletrônicos. 

Nogueira e Pereira (1999, apud Madureira, 1997, p. 3) destacam que: 

 

A educação ambiental é um processo de reconhecimento de valores e 
clarificação de conceitos, objetivando o desenvolvimento de habilidades, 
conduzindo a uma nova visão de mundo e a novos valores éticos baseados 
no respeito a todas as formas de vida e na busca da melhoria do meio 
ambiente e da qualidade de vida.  

 

Em resumo dos instrumentos de comunicação, que basea-se em informação 

e educação, são concebidos como um investimento que dá suporte aos outros 

instrumentos, já que os consumidores tem grande poder em direcionar as atividades 

dos produtores baseado em quais produtos decidem consumir, quais decidem 

substituir, e quais decidem simplesmente deixar de lado. 
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Foi possível verificar, neste referencial teórico, os três principais 

instrumentos de gestão ambiental que compõem as políticas ambientais da 

atualidade, assim como, explorar o estudo das falhas de mercado, em especial na 

teoria de bens públicos e de externalidades negativas. Na continuidade desse 

estudo serão apresentados os métodos e procedimentos usados na pesquisa, 

seguindo da análise das vantagens e desvantagens dos padrões e tributos 

ambientais, finalizando com uma análise comparativa entre esses dois instrumentos 

de gestão ambiental. 
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3 ANÁLISE 

 

Esta sessão se iniciará com uma apresentação dos métodos e 

procedimentos usados neste estudo, seguido pelos aspectos frágeis e robustos dos 

instrumentos de comando e controle e instrumentos econômicos, com focos nos 

padrões e taxas respectivamente, e, por fim, uma análise comparativa entre ambos. 

 

3.1 Métodos e procedimentos 

 

Este é um estudo exploratório, dissertativo e comparativo, fundamentado em 

uma revisão de literatura sobre políticas ambientais em especial sobre instrumentos 

de comando e controle e instrumentos econômicos.  

Conforme Gil (2002), a pesquisa de caráter exploratório tem por objetivo 

levar a um entendimento sobre a natureza geral de um problema de pesquisa. A 

escolha da pesquisa exploratória também se justifica pelo interesse de possuir maior 

intimidade com o tema do artigo. 

Já Mascarenhas (2012) contextualiza que a pesquisa exploratória é 

recomendada para quem pretende ter maior particularidade com um determinado 

assunto, ou seja, ter maior entendimento, para depois criar hipóteses sobre ele. 

Afirma ainda, que o estudo exploratório na maioria das vezes inclui um levantamento 

bibliográfico acerca do assunto.  

Quanto à abordagem do problema, será utilizado o método de pesquisa 

qualitativa, que conforme Gil (2002) não se preocupa com quantitativos numéricos e 

não tem intenção de fazer generalizações para a população alvo, logo, nessa 

pesquisa não haverá um direcionamento a uma população específica. A pesquisa 

qualitativa não tem a característica de utilizar técnicas estatísticas, mas são 

utilizadas outras técnicas na busca de se entender processos e características de 

situações. 

Com relação aos meios técnicos de investigação da pesquisa, serão 

utilizadas fontes secundárias, principalmente baseada em livros, trabalhos científicos 

e técnicos da literatura econômica, como teses, dissertações, artigos e estudos 

científicos sobre as políticas ambientais abordadas no estudo. 

A partir dos dados coletados na revisão de literatura do capítulo anterior, é 

realizada uma análise dos aspectos frágeis e robustos dos instrumentos de 
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comando e controle, com foco direcionado aos padrões, bem como dos instrumentos 

econômicos, nesse caso, com foco direcionado aos tributos ambientais. E, por fim, é 

feita uma discussão comparativa entre os dois instrumentos supracitados, 

instrumentos estes usados nos combates as externalidades negativas e na busca de 

um meio ambiente mais saudável. 

 

3.2 Aspectos frágeis e robustos dos instrumentos de comando e controle 

 

Os instrumentos de comando e controle são constantemente utilizados na 

composição de políticas ambientais em todo o mundo. Como abordado no 

referencial teórico, pode se entender estas ferramentas como aquelas que se 

apoiam em regulações acompanhadas de fiscalização e sanção para os agentes 

econômicos que não cumprirem as normas e os padrões estabelecidos. 

Dentro dos diversos instrumentos de comando e controle, o comando direto 

ganha destaque neste estudo. Conforme Nogueira e Pereira (1999), os instrumentos 

de controle direto, também conhecidos como padrões, consistem em regulações, 

normas e leis que limitam os níveis de emissões de poluentes ou definem 

especificações obrigatórias para equipamentos ou processos produtivos, buscando 

dessa forma estimular um comportamento ambiental apropriado. 

Para maior eficiência dos instrumentos de controle direto faz-se necessário à 

atuação do Estado, através de seus órgãos e das autoridades competentes, cujo 

objetivo é definir os padrões a serem seguidos, tanto para os processos de 

fiscalização e controle, como para a aplicação de sanções e penalidades àqueles 

que não cumprirem os padrões estabelecidos pela política ambiental vigente. 

A abordagem de padrões em políticas ambientais, as autoridades políticas 

se valem da lei, exigindo o seu cumprimento por meio de diversas ferramentas que 

induzem as pessoas a obedecerem às normas estabelecidas, como atos de 

fiscalização, poder de polícia, multas, entre outros. 

Uma das vantagens dos instrumentos de comando direto, no caso dos 

padrões, é o fato de possuírem um embasamento legal, regulatório e jurídico, de 

modo que o descumprimento das regras ou normas estabelecidas acarreta na 

imputação de sanções aos agentes infratores.  

Muitos agentes econômicos acabam mudando seus hábitos e seus 

processos produtivos para evitarem ultrapassar os padrões estabelecidos pelas 
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políticas ambientais, por saberem que estão frente a normas legais e que seu 

descumprimento pode resultar em graves penalidades. Existem diversos tipos de 

padrões, cada um deles com suas particularidades, entretanto eles se assemelham 

no fato de que se forem violados, penalidades de cunho penal e administrativo 

poderão vir a ser aplicadas. 

Um dos motivos de se utilizarem padrões em políticas ambientais é o fato de 

ser uma forma simples e direta de combate à emissão de poluentes, assim como por 

estabelecerem alvos claramente especificados. No caso de padrões ambientais e de 

emissão, por exemplo, são estabelecidos os níveis máximos que nunca devem ser 

ultrapassados de cada poluente, seja em termos de concentração, seja em termos 

de quantidade total. Já os padrões tecnológicos determinam o uso de tecnologias 

especificas a serem usadas no processo de produção, por serem mais limpas. 

Outro motivo das políticas ambientais adotarem os padrões como um de 

seus meios de combater a poluição é o fator autoritário dos padrões, onde 

estabelecem limites inadmissíveis de serem ultrapassados. Frisa-se que os padrões 

estão em harmonia com o senso ético da população, pois se a poluição é 

considerada algo ruim é obvio que deve ser declarada ilegal e que penalidades 

devem ser postas aos infratores. Como explica Field e Field (2014) o sistema jurídico 

é aparelhado para operar com a definição e o impedimento de comportamentos 

ilegais e os instrumentos de comando e controle, em especial a abordagem de 

padrões, esta de acordo com esse entendimento. 

Os instrumentos de comando e controle são muito utilizados atualmente, 

mas são formas complementares de inibição à poluição, devido às diversas críticas 

a esses instrumentos. Primeiramente percebe-se que os instrumentos de comando e 

controle, em especial os padrões, só são eficientes se os órgãos e as autoridades 

competentes forem capazes de arcar com os gastos necessários para monitorar o 

comportamento dos agentes econômicos, garantindo que eles ajam dentro dos 

limites estabelecidos pela legislação ambiental.  

É notória a dependência da capacidade reguladora e policial do Estado para 

eficácia dos padrões, o sucesso desse instrumento de controle ambiental depende 

da competência legal que o Estado detiver para assegurar a obediência à lei, assim 

como do seu poder político para resistir às pressões e às ações legais motivadas 

pelos agentes econômicos, contestando as normas reguladoras. 
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Motta e Reis (1994) apresentam diversas críticas aos instrumentos de 

comando e controle, em especial: 

a) A incapacidade das agências ambientais de aplicarem as leis sem os 

devidos recursos financeiros e humanos, além da falta de infraestrutura 

adequada, mostra-se que fica inviável a aplicação de uma regulação; 

b) O eventual dinheiro recolhido com a aplicação das sanções é 

direcionado a um fundo governamental comum, de modo que as agencias 

ambientais perdem motivação; 

c) A complexidade da lei, que deve prever situações específicas e 

complexas, encarecendo o processo de monitoramento e de cumprimento 

da lei; 

d) O fato das exigências legais estarem acima da capacidade 

administrativa e fiscalizadora dos órgãos e dos agentes. 

Outra desvantagem dos padrões é o fato de serem praticamente inflexíveis, 

pois quando fixados não é realizada distinção dentre os afetados, onde são 

desconsiderados os custos individuais de cada usuário.  

Os padrões podem até aparentar serem simples e diretos, mas há diversos 

pontos complexos nesse processo, razão pela qual sua aplicação é onerosa, pois 

exige alto grau de fiscalização e conhecimento técnico. Também é necessário que 

os órgãos possuam funcionários com elevado conhecimento técnico, para que a 

fiscalização possa ocorrer de forma eficiente e resulte nos fins desejados pela 

política ambiental aplicada. 

Outra desvantagem da abordagem dos padrões é a dependência 

Governamental em relação ao setor privado para obtenção das informações sobre 

os níveis de emissão e as reais possibilidades de sua redução. É fato que os 

empresários não possuem grandes incentivos a fornecer informações relevantes aos 

órgãos reguladores, uma vez que essas seriam capazes de fixar novos padrões 

restritivos.  

Com a utilização de padrões não há incentivos para que os agentes 

econômicos reduzam suas emissões além dos limites estabelecidos pela lei, 

tornando dessa forma ainda mais difícil à conscientização dos agentes econômicos 

para que eles desenvolvam suas atividades com um nível aceitável de poluição e 

quanto à importância da redução das poluições e da preservação do meio ambiente. 
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Em geral, os instrumentos de comando e controle são pouco flexíveis e 

impõem penalidades àqueles que deixam de respeitar os limites dos níveis de 

poluição pré-estabelecidos, desconsiderando os custos individuais de cada usuário. 

Além disso, exigem alto grau de fiscalização e conhecimento técnico, pois a eficácia 

de tal instrumento depende da capacidade reguladora e policial do Estado. 

 

3.3 Aspectos frágeis e robustos dos instrumentos econômicos 

 

Conforme amplamente demonstrado anteriormente, os instrumentos 

econômicos tornaram-se com o passar do tempo e de sua modernização, uma 

alternativa economicamente eficiente e eficaz para complementar as abordagens de 

comando e controle em políticas ambientais. 

Com base no referencial teórico, entende-se como instrumento econômico 

as ferramentas que atuam diretamente nos custos de produção e de consumo dos 

agentes, sendo baseados em controles próprios do mercado, com alterações de 

preços e de custos relativos, para que dessa forma incentive os agentes econômicos 

a produzirem seus bens em níveis ambientais desejáveis. 

Dentre as inúmeras ferramentas que compõem os instrumentos econômicos, 

neste estudo, ganha destaque a categoria formada pelos tributos ambientais. Os 

tributos ambientais são uma composição de instrumentos que aplicam aos agentes 

econômicos um custo sobre o uso do meio ambiente, dentre os principais tributos 

ambientais estão às taxas, os impostos e as multas. 

As taxas possuem uma natureza tributaria, ou seja, dotada de 

compulsoriedade e obrigatoriedade, já os impostos são pagamentos ao governo 

geral, compulsórios e não retributáveis, e, por fim, as multas são impostas pela lei 

civil a agentes poluidores que não cumprem com as normas ambientais. 

A taxação pode ocorrer sobre a quantidade de poluentes emitidos, sobre a 

coleta e o tratamento de lixo ou efluentes ou até sobre o uso de um bem ou produto 

que provoque dano ambiental no processo produtivo ou de consumo. As taxas por 

emissão, por exemplo, são taxas proporcionais à carga ou ao volume despejados. 

Já taxas ao usuário são pagamentos diretos por serviços de tratamento público 

como tratamento de esgoto. As taxas por produto, por outro lado, são acrescidas 

diretamente no preço de produtos altamente poluíveis como combustíveis com alto 

teor de enxofre, pesticidas baterias e similares (RISSATO e SAMBATTI, 2009). 
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Um dos grandes motivos da utilização da abordagem de tributos ambientais 

é o fato de essa ferramenta agir com o objetivo de internalizar custos sociais e 

ambientais nas estruturas de produção e consumo da economia. As autoridades 

competentes aplicam os tributos conforme os agentes econômicos usufruem do 

meio ambiente, geralmente por cada unidade de efluente que é descarregada nele. 

Outro motivo da utilização dos tributos ambientais é no fato das políticas 

ambientais buscarem modificar o comportamento dos poluidores e usuários de 

recursos naturais. A busca desse novo comportamento se da com base no Princípio 

do Poluidor Pagador que se resume na obrigação dos poluidores arcarem com os 

custos de utilização do ambiente, ou seja, se poluir irá arcar com o ônus de sua 

poluição, para que dessa forma se alcance os níveis de poluentes estabelecidos 

pela política vigente. O Princípio do Poluidor Pagador age incluindo os custos 

ambientais ao preço do bem ou do serviço ofertado no mercado, voltando-se para 

ideia de que se o produtor danificar o meio ambiente ele será responsabilizado e 

terá que arcar financeiramente. 

Uma das vantagens dos instrumentos econômicos, em especial dos tributos 

ambientais, é o fato de ser uma ferramenta que oferece incentivos para que o 

próprio agente econômico busque por alternativas mais sustentáveis em suas ações 

econômicas, seja pela busca de redução de custos, seja pela busca de vantagem 

comparativa produtiva e distributiva do consumidor ou produtor. 

Ruitenbeek e Huber (1996, p.5) lista benefícios da utilização dos 

Instrumentos Econômicos: 

 

a) Reduzir os custos resultantes do cumprimento da legislação; 
b) Baixar os encargos administrativos do setor público; 
c) Baixar as emissões e efluentes de resíduos tóxicos e não tóxicos; 
d) Melhorar as condições ambientais; 
e) Melhorar as condições de saúde humana o que, por sua vez, 
aumenta a produtividade econômica e baixa os custos dos serviços de 
saúde; 
f) Contribuir para a sustentabilidade institucional através do apoio às 
instituições do setor público que tenham eficiência de custos e que 
cooperem com o setor privado e com as organizações não-governamentais. 

 

É importante ressaltar que os tributos ambientais são eficientes no sentido 

de internalizar as externalidades negativas e que são ferramentas flexíveis, pois 

incentivam os agentes econômicos a reduzirem a poluição ambiental através de 

custos para aqueles que adotarem tais medidas. Essa flexibilidade também resulta 
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na possibilidade do próprio agente poder definir, a parir de seus próprios custos, até 

quanto está disposto a pagar pelo uso dos recursos naturais. 

O ponto negativo da tributação ambiental é o fato de não se diferenciar as 

fontes poluidoras de acordo com seus danos ambientais, ou seja, não são 

apresentados incentivos a realocação espacial das atividades poluidoras, uma vez 

que a taxa paga para se poluir é quase que a mesma em todos locais, desde 

grandes centros urbanos com alto índice de poluição até mesmo em áreas mais 

afastadas com maior poder de absorção. 

 

3.4 Discussão 

 

Diante do apresentado, chegamos à análise comparativa entre as duas 

principais ferramentas de gestão ambiental. Podemos resumir que a principal 

característica dos padrões de comando e controle é que se encontrarem em uma 

base legal e tratam os poluidores como “ecodelinquentes”. Como este necessita 

cumprir a lei, que não lhe deixou opções de escolha, ele precisa obedecer aos 

limites estabelecidos, caso contrário, se sujeita à aplicação de multas e penalidades. 

Já os tributos ambientais são os tipos de instrumentos econômicos vistos como um 

preço a ser pago pela poluição dos agentes econômicos.  

A primeira grande diferença existente entre os padrões e os tributos 

ambientais é que os padrões regulam a quantidade de emissões de poluentes no 

meio ambiente, enquanto que os tributos ambientais regulam o preço de uso do 

meio ambiente. Sendo assim, são maneiras diferentes de se buscar um objetivo 

comum das políticas ambientais. 

Outra grande diferença existente entre o uso desses instrumentos de gestão 

ambiental é o custo associado a sua aplicação. Para se realizar com eficiência uma 

política com base em padrões, os custos administrativos são elevados, há 

necessidade regulação, fiscalização e monitoramento constante dos poluidores, 

custo que não é tão alto quando comparado à aplicação dos tributos ambientais. 

Almeida (1997, apud Tietenber, 1990) apontam que os custos de aplicação dos 

padrões podem ser até seis vezes maior que os custos utilizados para colocar em 

prática as abordagens de tributos ambientais. 

Nesse panorama, é possível verificar que os instrumentos de comando e 

controle, em especial os padrões, demandam muitas informações e coletas para 
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serem implementados, assim como, um rigoroso acompanhamento, com forte 

fiscalização dos agentes, fatores esses que ajudam a explicar os elevados custos de 

sua aplicação. Não significa dizer que a aplicação dos instrumentos econômicos 

dispensem controle e fiscalização, mas é incomparável a diferença da necessidade 

de procedimentos de regulação direta do Estado à poluição ambiental entre esses e 

os de comando e controle no combate.  

Outra importante diferença entre os instrumentos é o seu fator modificador 

de comportamento. Os padrões, quando estabelecidos, se limitam a exigir que os 

agentes econômicos poluam até aquele limite definido pela lei, não incentivando a 

mudança de postura. Já os tributos ambientais como taxas são do tipo que 

incentivam a mudança de comportamento além de certos limites e com base nos 

custos individuais de cada poluidor. Em outras palavras, cada empresa prosseguirá 

até o ponto em que o custo marginal de redução seja igual ao valor da taxa por 

unidade de poluente emitido. 

O incentivo de mudança de tecnologia também é diferente. Enquanto os 

padrões determinam as tecnologias específicas a serem adotadas para evitar 

diminuir os danos ambientais,  eles não induzem à continua busca por tecnologias 

mais limpas. Já as taxas incentivam pois se for criada uma tecnologia que vá além 

do estabelecido pelo padrão, mais dinheiros e custos são economizados pois os 

agentes pagam em proporção da poluição emitida.  

Observando o aspecto de combate as externalidades negativas, Kawaichi e 

Miranda (2008) complementam que os instrumentos econômicos, no caso os tributos 

ambientais, possuem um maior grau de eficiência no sentido de internalizar as 

externalidades, sendo ferramentas mais flexíveis, comparado aos instrumentos de 

comando e controle, pois incentivam os agentes a reduzirem a poluição através da 

redução de custos para aqueles que adotarem tais medidas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como abordado desde o início deste estudo, a poluição gerada pelos 

processos produtivos são um grande problema pois, devido às falhas de mercado, 

esses não são internalizados nos custos totais de produção do poluidor e acabam 

sendo absorvidos por terceiros. Sendo assim, a introdução de políticas ambientais 

justifica-se porque os custos e efeitos das atividades de produção e consumo devem 

ser refletidos diretamente no mercado. 

Este estudo buscou aprofundamento na literatura acerca das políticas 

ambientais, ou seja, dos instrumentos utilizados por organizações públicas e 

privadas em busca de combater as falhas de mercado e incentivar uma postura 

ambiental e social desejável. Ganhando destaque os instrumentos de controle direto, 

usualmente conhecidos como padrões que se consubstanciam nos instrumentos de 

comando e controle; e nos tributos ambientais, ou seja, taxas, impostos e multas, 

que são instrumentos econômicos. 

O objetivo deste estudo foi alcançado com sucesso, pois com base na 

pesquisa elaborada e na análise desenvolvida foi possível efetuar uma comparação 

delineada entre os padrões (instrumentos de comando e controle) e os tributos 

ambientais (instrumentos econômicos), evidenciando os pontos positivos e negativos 

de ambos os instrumentos. 

Quanto ao problema central dessa pesquisa, que buscava responder qual o 

melhor instrumento em uma política ambiental, se os instrumentos de comando e 

controle ou os instrumentos econômicos, é possível concluir que há uma 

superioridade de pontos positivos dos instrumentos econômicos comparados aos 

instrumentos de comando e controle, com destaque para: questão do custo 

associado à sua aplicação; aos procedimentos de fiscalização e controle do 

instrumento; quanto ao seu objetivo de modificar comportamentos, visando ações 

responsáveis e sustentáveis; e, no que diz respeito ao seu aspecto de combate as 

externalidades negativas causadas pelos agentes econômicos. 

Contudo, destaca-se que ambos os instrumentos avaliados, de qualquer 

forma, buscam não somente internalizar o custo das externalidades nos custos totais 

do produtor, como também preservar o meio ambiente e gerar novos 

comportamentos sustentáveis de produção e consumo, para não reduzir o potencial 

das próximas gerações. 
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Considerando a abordagem generalista deste estudo, alguns pontos devem 

ser objeto de maior aprofundamento futuro, como o fato de que os instrumentos de 

comando e controle e os instrumentos econômicos não são substitutos, mas sim 

complementares, ou seja, faz-se necessária a real compreensão das vantagens 

obtidas na aplicação desses instrumentos em conjunto. 

Ainda, como sugestão de trabalhos futuros recomenda-se uma análise 

histórica das políticas ambientais adotadas no Brasil e dos resultados obtidos até 

então, ou de um estudo aprofundado de cases de sucesso da aplicação de 

instrumentos econômicos, como em vários países nórdicos da Europa. 
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