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I. INTRODUÇÃO: O FLUXO CIRCULAR DO CRESCIMENTO ECONÔMICO E 

DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

O objetivo desta seção é focalizar adequadamente o escopo do Eixo 5 do 

Estudo sobre adaptação às mudanças climáticas na área de recursos 

hídricos, dentro do Projeto ANA – CGEE. Dada à multiplicidade de dimensões 

analíticas que o Estudo pode assumir, é indispensável que se delimite, com maior 

precisão, o escopo do Eixo 5. Os fundamentos conceituais que balizarão este 

Relatório serão apresentados na próxima seção. 

O escopo do Eixo 5 pode ser apresentado através de duas figuras. Na Figura 1, 

apresenta-se o fluxo circular do aquecimento global, de seus impactos e das 

políticas públicas pertinentes. Observa-se que o crescimento econômico e as 

imperfeições dos mercados provocam emissões crescentes de CO2 (e outros 

gases de efeito estufa equivalentes, CO2-e) na atmosfera. No bloco na parte 

superior à direita da Figura 1, evidenciam-se crescentes concentrações de CO2 e 

outras forças que levam a maiores mudanças no sistema climático. Essas 

mudanças produzem impactos nos sistemas humanos e naturais que aparecem 

no bloco na parte inferior à direita da Figura 1. Finalmente, o bloco na parte 

inferior à esquerda destaca as respostas das sociedades (adaptações, 

mitigações, geoengenharia) às ameaças e às mazelas das mudanças climáticas.  
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FIGURA 1 

Fluxo Circular Global: economia-clima-impactos-políticas econômicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Nordhaus, W. The Climate Casino – Risk, Uncertainty and Economics for a Warming World, Yale University 

Press, 2013. 

OBS: os pontos de interrogação identificam a ausência de acordos internacionais para efetivamente limitar 

as emissões globais de CO2 e de outros gases de efeito estufa (CH4, N2O, etc.). 

O escopo do Eixo 5 se baseia no bloco 4 da Figura 1, destacando as políticas e 

as instituições necessárias para atenuar ou mitigar as mudanças climáticas. 

Tendo como referência a análise de impactos econômicos e ecológicos de outros 

estudos, o Relatório do Eixo 5 contem diretrizes e definições de arranjos 

institucionais adequados para o processo de implementação de políticas, 

programas, projetos e ações de contingência junto aos diversos atores ou 

protagonistas com poderes e competências apropriados. Deverá abordar as 

dificuldades e as oportunidades para a articulação entre os setores usuários dos 

recursos hídricos e, principalmente, os critérios de alocação da disponibilidade de 

água face aos impactos das mudanças climáticas, considerada a água como um 

recurso ambiental crescentemente escasso que tem usos múltiplos alternativos. 

O Relatório do Eixo 5 deverá também apresentar um modelo de interação 

com as demais temáticas do Plano Nacional de Recursos Hídricos e os 

planos setoriais de adaptação, bem como com outras políticas setoriais 

relevantes. 

1. o crescimento econômico leva 

às emissões de CO2 e de gases de 

efeito estufa equivalentes (CO2-e) 

2. concentrações crescentes de CO2 e 

outras forças levam `as mudanças 

climáticas (temperatura, precipitação, 

elevação do nível do mar...) 

4. políticas públicas de mudanças 

climáticas para reduzir emissões 

(mitigação, adaptação, 

geoengenharia...) 

3. mudanças climáticas impõem 

impactos econômicos e ecológicos 

(quebra de produção agrícola, 

acidificação do mar, inundações, ...) 

? 

? 
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Para atender de modo satisfatório ao objetivo deste Produto, e seguindo a 

estrutura geral do Estudo, deverão ser desenvolvidos os seguintes conteúdos e 

iniciativas: 

a) Interação entre os setores usuários de água. 

b) Interação do plano de adaptação em recursos hídricos com políticas 

setoriais. 

c) Interação do plano de adaptação em recursos hídricos com os outros 

planos setoriais de adaptação. 

d) Diretrizes para a articulação intersetorial diante das mudanças climáticas. 

e) Proposição de medidas para aprimorar a interação com setores usuários 

em cenários críticos. 

f) Definição de critérios e medidas de orientação para alocação de água em 

bacias hidrográficas impactadas pelas mudanças do clima. 

g) Recomendações gerais e específicas. 

A Figura 2 apresenta o campo de análise específico deste Relatório, cuja ênfase é 

o estudo da mitigação e da adaptação às mudanças climáticas na área de 

recursos hídricos. Serão considerados os principais usuários: agricultura, energia 

hidroelétrica, abastecimento humano, dessedentação animal, consumo industrial. 

Na última seção do Relatório, antes das conclusões finais, serão apresentadas 

algumas experiências brasileiras de medidas mitigatórias e adaptativas das 

mudanças climáticas sobre os diferentes usuários de recursos hídricos. 
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FIGURA 2 

Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos  
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A interrelaçao entre crescimento econômico, expansão demográfica e emissões 

de CO2, pode ser ilustrada, de maneira simples e didática, pelos dados da Tabela 

1. Para o cálculo das emissões de CO2, o autor utilizou a Identidade ou 

Equação de Kaya como o produto de três termos ou componentes: População X 

PIB per capita X Intensidade de carbono no PIB, ou 

CO2 = Pop X (PIB/Pop) X (CO2/PIB) 

TABELA 1 

Projeções de Emissões de CO2 sem Controle ou Tendências para os EE.UU e o Mundo 2010-2050 

Componentes 2010 2050 

Taxa de 

Crescimento 

(%ao ano) 

1. EE.UU 

PIB/Pop (2005 $/habitantes) 42.300 83.700 1,7 

CO2/PIB (tons/$1.000.000) 432 226 -1,6 

População (milhões)  309 399 0,6 

Total de Emissões de CO2 (milhões de ton. CO2) 5.640 7.550 0,7 

2. Global 

PIB/Pop (2005 $/habitantes) 9.780 22.400 2,1 

CO2/PIB (tons/$1.000.000) 522 278 -1,6 

População (milhões) 6.410 9.170 0,4 

Total de Emissões de CO2 (milhões de ton. CO2) 34.900 57.600 1,3 

Fonte: Nordhaus, W. The Climate Casino, op. cit.  

OBS: a Tabela foi construída com a expectativa de que os países em desenvolvimento crescerão mais rapidamente do que 

os EE.UU e que haverá tendência a descarbonização na geração do PIB. 
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No último relatório do IPCC publicado no primeiro semestre de 2014, apresenta-

se um gráfico que ilustra o aumento na quantidade de emissões de gases de 

efeito estufa, a qual foi maior na última década do que nas três anteriores. 

EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA - IPCC 

DÉCADA A DÉCADA: 1970 A 2010 
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II. FUNDAMENTOS CONCEITUAIS 

II.1 A Nova Economia do Século 21 

Na visão tradicional, a macroeconomia é vista como um sistema isolado, sem 

trocas de matéria e energia com o meio ambiente. Nesta visão, não se 

vislumbram insumos ecológicos ou produtos ecológicos enquanto se produz (ex.: 

captação de água ou emissão de dejetos industriais em uma bacia hidrográfica), 

enquanto se consome (ex.: emissão de monóxido de carbono de veículos 

automotivos) ou enquanto se acumula capital (investimentos) na sociedade. Na 

visão macroeconômica tradicional, considera-se como objetivo principal da 

economia a maximização do crescimento econômico medido pela taxa de 

expansão do PIB per capita do território (União, Estados ou Municípios), tendo 

como pressuposto otimista que as forças desacorrentadas dos mercados em 

conjunção com o progresso tecnológico, garantirão infinitas possibilidades de 

substituição de matéria e energia capazes de mitigar todas as restrições de 

escassez ou “os limites do possível” (fontes e perdas ambientais). 

Na visão da Figura 3, o ecossistema é apenas o setor extrativo e de disposição de 

resíduos da economia. Mesmo que estes serviços tornem-se escassos 

(capacidade de suporte de uma bacia hidrográfica ou limitações de oferta de um 

recurso natural não renovável relevante), o crescimento econômico pode se 

manter para sempre porque a tecnologia permite a substituição de capital natural 

por capital man-made. O único limite ao crescimento, na visão tradicional, é a 

tecnologia e, desde que se desenvolvam novas tecnologias (produção de etanol 

ligno-celulósico para o aproveitamento do bagaço da cana ou de resíduos de 

madeiras, a descoberta de novos materiais, a miniaturização de bens duráveis de 

consumo, etc.), não há limites para o crescimento econômico. 
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FIGURA 3 

O Ecossistema Como um Subsistema da Economia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Daly, H. E. and Farley, J. Ecological Economics: Principles and Applications, Island Press, 2004. 

A Figura 4 mostra os fluxos circulares de bens e serviços numa economia aberta 

segundo a visão macroeconômica tradicional. A partir dos fluxos, é possível 

estimar alguns agregados significativos segundo os conceitos propostos por 

Keynes em sua obra clássica de 1936. Entre estes agregados significativos, 

destaca-se o PIB, o conceito mais conhecido da opinião pública brasileira, embora 

os fluxos permitam estruturar o balanço de pagamentos, as relações da formação 

bruta de capital fixo, etc. Apresenta-se a seguir uma análise crítica do PIB como 

um indicador de bem-estar (ou de felicidade) de determinada sociedade 

contemporânea. Entretanto, é muito importante não subestimar a relevância 

do PIB e de seu crescimento para as condições de vida da população pois, 

em sua composição, há inúmeros bens e serviços (proteína animal, proteína 

vegetal, serviços de habitação, de educação, de transporte, de saúde, etc.) 

que são inequivocamente indispensáveis para o bem-estar social da 

população, principalmente para as necessidades básicas dos grupos 

sociais de baixa renda. 
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Extração 
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FIGURA 4 

A Visão Macroeconômica Tradicional 

 

Fonte: Krugman, P. and Wells, R. Introdução à Economia, Ed. Campus, 2007. 

O PIB mede o total de bens e serviços finais (o seu cálculo elimina transações 

intermediárias) produzidos dentro de determinada área geográfica (País, Estados 

e Municípios), por residentes e não residentes. O procedimento adotado para o 

seu cálculo baseia-se na distribuição, pelos municípios, do valor adicionado das 

atividades econômicas das Contas Regionais do Brasil, construídas pelos órgãos 

estaduais de estatísticas sob a coordenação do Departamento de Contas 

Nacionais (DECNA) do IBGE.  

O PIB e o seu crescimento não são, contudo, uma medida adequada para 

indicar as diferenças de padrão de vida médio dos brasileiros vivendo em 

diferentes Estados, Regiões e Municípios, uma vez que: a) no cálculo do PIB, 

estima-se o valor total da produção de bens e serviços agregado em cada Estado, 

Região ou Município, sem se retirar deste valor a parcela da renda líquida enviada 

para outros Estados, Regiões ou Municípios; b) como o crescimento econômico 

das áreas periféricas ocorreu, nas últimas décadas, com intensa participação de 

capitais incentivados das regiões mais desenvolvidas do País ou do exterior, é 
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muito significativa a parcela dos rendimentos destes capitais que é computada na 

estimativa do PIB, e que não entra na composição da renda regional, e é esta 

renda que é relevante para o bem-estar das populações locais; c) o PIB não inclui 

as transferências governamentais que compõem a renda familiar (previdência 

rural, bolsa-família, benefícios sociais continuados, etc.) em diversos municípios e 

regiões do Brasil. O PIB per capita de um município ou de uma região é, pois, 

um indicador de crescimento econômico mas não de bem-estar social de 

sua população. 

As principais críticas ao uso do PIB como indicador do nível de 

prosperidade e de bem-estar de determinada sociedade têm sido1:  

 tudo que se pode vender e que tenha um valor agregado monetário vai 

aumentar o PIB e seu crescimento, independentemente do fato que isto 

venha ou não a expandir o bem-estar individual ou coletivo (por exemplo: 

quanto maior o número de acidentes nas estradas, maior será o PIB pelo 

aumento dos serviços médicos, consertos de veículos, consumo de 

material hospitalar, etc.);  

 no PIB não são contabilizadas muitas contribuições essenciais positivas ao 

bem-estar (por exemplo: trabalhos domésticos, atividades benevolentes, 

lazer e tempo livre, etc.);  

 o PIB se interessa pelas produções, não pelos resultados; assim, ter mais 

de bens e serviços não significa ter mais bem-estar (por exemplo: há 

poucos períodos em que o PIB cresce mais aceleradamente do que 

durante as grandes guerras); 

 O PIB é uma variável-fluxo que, entretanto, não contabiliza os valores das 

variáveis-estoque, como as diferentes formas de capital (ver Box 1). 

O Box 2 identifica numa perspectiva histórica quatro gerações de indicadores que, 

de forma simplificada, podem ser classificadas em: 1ª indicadores 

macroeconômicos, 2ª indicadores sociais, 3ª indicadores de sustentabilidade 

ambiental, 4ª indicadores de capitais sociais. 

                                                           
1  Gadrey, J. ET Jany-Catrice, F. Les Nouveaux Indicateurs de Richesse, La Decóuverte, 2007. Stiglitz, J. E., Sen, A. And 

Fitoussi, J. P. Report By the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, Paris, 2010. Lawn, 

P. Sustainable Development Indicators in Ecological Economics, EE, 2006. 
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BOX 1 

A RIQUEZA NACIONAL E O PIB 

É um erro técnico definir o PIB como o total da riqueza produzida no país durante determinado período. A contabilidade social de um 

país ou de uma região pode ser elaborada em termos de variáveis-fluxo ou de variáveis-estoque. Uma variável-fluxo se mede num 

período de tempo (ano, trimestre, etc.), assim como, por exemplo, o PIB, os investimentos, o consumo, etc. Uma variável-estoque se 

mede em um dado instante do tempo, como por exemplo, a riqueza nacional não financeira no dia 1º. de janeiro de 2014, que se 

exprime pelo valor da capacidade instalada em termos de potencial produtivo (hidroelétricas, máquinas, equipamentos, áreas 

agricultáveis, etc.), pelo valor do capital natural, etc. 

Portanto, o PIB é uma variável-fluxo e a riqueza, uma variável-estoque. É um erro confundir o estoque de água num reservatório em 

dado instante com os fluxos de entrada e saída de água desse reservatório num dado período de tempo. Novos fluxos de 

investimentos em capital físico, realizados durante o ano, modificam o valor da riqueza nacional não financeira, calculado no fim do 

ano. Essa distinção conceitual pode ser ilustrada por meio da descoberta do Pré-Sal que se caracteriza como o aumento do valor do 

capital natural do País, o qual terá impactos favoráveis sobre o crescimento do PIB somente a partir do momento em que se iniciarem 

os fluxos de investimento de sua exploração, prospecção e refino. 

Embora essa distinção conceitual esteja consolidada na literatura econômica, é muito complexa a relação entre os dois tipos de 

contas sociais por causa da incorporação das expectativas do futuro econômico sobre as decisões de produção e de investimentos no 

presente, e da presença de capitais intangíveis nas concepções modernas de desenvolvimento sustentável. 

Há várias classificações dos diversos tipos de capital que podem contribuir para o desenvolvimento de um país ou uma região. O 

Banco Mundial distingue sete formas de capital, divididas em capital físico e capital social. Normalmente, as regiões e os países 

menos desenvolvidos dispõem de uma concentração relativamente menor de capital social ou intangível, justamente as formas de 

capital que dão sustentabilidade a um crescimento contínuo da produtividade e da prosperidade. 

O sistema de contas nacionais do Brasil tem medido, desde os anos 1950, o grau de prosperidade no País, dos Estados e dos 

Municípios em termos de fluxos agregados anuais e trimestrais de produção, de renda, de investimento, etc. Pouco se sabe sobre o 

que se passa com o valor econômico das diferentes formas de capital físico e de capital social, a não ser estimativas indiretas da 

depreciação das máquinas, dos equipamentos e da infraestrutura econômica que se desgastam pelo uso ao longo dos anos ou 

estimativas de pesquisas de amostras por domicílio.  

Amartya Sen, prêmio Nobel de Economia, sugere que a prosperidade inclui, também, um diferenciado conjunto ou estoque de bens e 

ativos (capitais) que permitem melhorar os níveis de produtividade de países e regiões. Neste sentido, as perspectivas do 

desenvolvimento do Brasil para as futuras gerações, a partir da mega descoberta do Pré-Sal, ficam melhor conhecidas a partir de uma 

visão ou abordagem com as variáveis-estoque para se dar uma melhor ideia da capacidade de um país ou região produzir bens e 

serviços no futuro. 

Percebe-se, com maior clareza, a importância do capital social no processo de desenvolvimento de um país ou de uma região em 

situações de assimetria no retrocesso econômico, como sugere Celso Furtado*. Assim, se uma economia desenvolvida se atrofia ou 

involui por causa de um evento exógeno como na situação dos países da Europa após a II Grande Guerra, essa economia perde a 

dimensão física de sua capacidade produtiva e pode assumir os indicadores de renda per capita, de comércio e de produtividade 

típicos de uma economia subdesenvolvida. Entretanto, quando recebe novos estímulos e incentivos, como os dos financiamentos e do 

apoio técnico do Plano Marshall, a sua reação é rápida e acelerada, por causa de sua capacidade endógena de mobilizar capitais 

tangíveis e intangíveis (empreendedorismo, cidadania, cultura da inovação, etc.) para promover a retomada do desenvolvimento 

econômico e social. O mesmo poderia não ocorrer em regiões menos desenvolvidas do Brasil, ainda que beneficiárias do Pré-Sal, se a 

escassez de capital social e institucional levar a situações de reprodução das desigualdades e das assimetrias sociais prevalecentes. 

* Furtado, C. A Nova Dependência. Paz e Terra, 1982. Ver também suas reflexões sobre o tema do desenvolvimento no livro da coleção 

“Os Economistas”, publicado pela Abril Cultural: Teoria e Política de Desenvolvimento Econômico. Sobre o pensamento dos principais 

autores que analisaram a questão do capital social no processo de desenvolvimento, ver Augusto Franco – Capital Social, Instituto de 

Política, Millennium, Brasília, 2004, que destaca as ideias de Tocqueville, Jacobs, Putnam, Fukuyama, Maturana, Castells e Levy. Sen, 

A. Development as Freedom, Anchor Books, 2000 
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Mais recentemente, a discussão tem se dirigido para a pesquisa de indicadores 

que procuram integrar os indicadores quantitativos com indicadores de bem-estar 

subjetivo. A Figura 5 ilustra a relação entre o objetivo geral de Bem-Estar Social 

Sustentável e os elementos subjetivos e objetivos que contribuem para este 

bem-estar. Somente os itens em destaque são correntemente e parcialmente 

captados pelos cálculos do PIB. Daí, muitos autores defenderem que as medidas 

de bem-estar sustentável necessitam de nova métrica que “integre o 

conhecimento corrente sobre como a ecologia, a economia, a psicologia e a 

sociologia em conjunto contribuem para estabelecer e medir o bem-estar 

sustentável”2. 

O próprio sistema de contas nacionais das Nações Unidas tem sido modificado 

para incorporar a dimensão ambiental em suas estimativas, com cobertura em 

diversos países e regiões; destacando-se os seguintes indicadores (cf. R. 

Constanza, et. alii): 

 Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) and Genuine Progress 

Indicator (GPI): 17 países, muitos Estados e Regiões; 

 Genuine Savings: 140 países; 

 Inclusive Wealth Index: 20 países. 

Esta nova geração de indicadores permitirá que as políticas públicas possam se 

orientar mais adequadamente ao conceito de Bem-Estar Social Sustentável, 

dando um passo à frente em relação aos Indicadores tradicionais de crescimento 

econômico. Apesar das mudanças propostas para os indicadores serem 

complexas, certamente isto nos induzirá a compreender de forma mais 

sistemática e abrangente os custos e benefícios sociais de cada estilo de 

crescimento, mesmo porque nos recentes surveys realizados para se estimar o 

bem-estar subjetivo (ver Figura 5), observa-se ainda que “there are many 

unsettled issues that will require more data and more analysis, with the structure 

of surveys and studies adjusted to build on and test ideas suggested by the results 

                                                           
2 Constanza, R. et alii “Quality of Life: An approach integrating opportunities, human needs, and subjective well-

being”, Ecological Economics 61 (2007), 267-276. Kubiszewski, I. et. Alii “Beyond GDP: measuring and achieving 

global genuine progress”, Ecological Economics 93 (2013) 57-68. J. C. J. M. van den Bergh “ The GDP Paradox”, 

Journal of Economic Psychology 30 (2009) 117-135. 
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now available... several measures of subjective well-being need to be comparably 

collected to better understand the nature and consequences of international 

differences in subjective well-being”3. 

De modo geral, destacam-se três formas de mensurar o progresso econômico e 

social de determinada comunidade: 1. Ajustes e adequações das medidas 

econômicas tradicionais visando a incorporar fatores sociais e ambientais; 

2. Medidas subjetivas de bem-estar derivadas de surveys; 3. Medidas 

ponderadas compostas de diferentes indicadores de bem-estar (habitação, 

expectativa de vida, tempo de lazer, mobilidade urbana, participação 

democrática, etc.). 

A importância de se mensurarem as diferenças entre o progresso econômico e o 

progresso social de um país ou de uma região já estava destacada na obra do 

filósofo John Stuart Mill em meados do século 19: 

“I confess I am not charmed with the ideal of life held out by those who think that 

the normal state of human beings is that of struggling to get on; that the trampling, 

crushing, elbowing, and treading on each other's heels, which form the existing 

type of social life, are the most desirable lot of human kind, or anything but the 

disagreeable symptoms of one of the phases of industrial progress”4.Observava 

que, após conquistar um padrão de vida decente, o esforço humano deveria se 

destinar para a busca do progresso social e moral e do acréscimo do lazer e não 

para a disputa competitiva pela riqueza material. 

O que se mede, atualmente no Brasil, relativamente à água como indicador de 

bem-estar social sustentável ainda é muito pouco abrangente. Na verdade, esta 

medida se limita a quantificar a contribuição para a formação do PIB da captação, 

tratamento e distribuição da água para diferentes usos urbanos ou para projetos 

de irrigação. Desconhece-se o seu uso ou fora das relações de mercado, ou 

como capital natural renovável ou a sua sustentabilidade intertemporal. 

 

                                                           
3 Diener, E., Helliwell, j. F. and Kahneman, D. (ed.) International Differences in Well-Being, Oxford, 2010. 
4 Mill, J. S. Principles of Political Economy (with chapters on socialism), book IV, chap. VI, Oxford World’s Classics, 2008. 

Skidelsky, R. and Skidelsky, E. How Much is Enough? Money and the Good Life, Other Press, 2012. Stern, N. O Caminho para 

um Mundo mais Sustentável, Ed. Campus, 2010. 



 
 

 

18 
 

FIGURA 5 

Bem-estar Social Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Constanza, R. et alii – Comment, Macmillan, Jan, 2014. 

 

 

Limites Planetários 
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BOX 2 

QUATRO GERAÇÕES DE INDICADORES 

A redução dos custos para processar, armazenar e divulgar indicadores socioeconômicos a partir do ciclo de inovações da 

tecnologia de informações tem estimulado a produção de vários desses indicadores de forma aleatória, pontual e, muitas 

vezes, sem sentido analítico. Na verdade, pode-se observar que há quatro gerações de indicadores socioeconômicos e 

ambientais que emergiram nas seis últimas décadas a partir de uma combinação de interesse acadêmico com o interesse 

dos formuladores de políticas públicas. Particularmente, desde 1965, ocorreu uma explosão de novos indicadores de 

desenvolvimento em diferentes países. 

Durante a crise de 1929, os governos dos EE.UU., Inglaterra, França e outros países europeus se deram conta que não 

dispunham de um sistema atualizado de informações para acompanhar a conjuntura econômica e as tendências de 

crescimento de suas economias (nível de atividade), assim como não dispunham de mecanismos de monitoramento para 

acompanhar os movimentos dos preços em seus países e regiões (índices gerais de preços e índices de custo de vida). 

Assim, pouco a pouco, sob as orientações conceituais das obras de Keynes e as diretrizes operacionais de Richard Stone, 

entre outros, foram se desenvolvendo indicadores de acompanhamento da conjuntura e do ambiente macroeconômico de 

diversos países do Mundo, até que as Nações Unidas assumiram a responsabilidade técnica para a normatização desses 

indicadores através da contabilidade nacional e para a sua sistematização nos países menos desenvolvidos, a partir dos 

anos 1950. 

A segunda geração de indicadores socioeconômicos está relacionada à necessidade de se dispor de informações 

atualizadas, desagregadas e relevantes para a concepção e a implementação de políticas públicas de natureza redistributiva 

da renda e da riqueza em países, regiões e localidades. A motivação política para o desenvolvimento dos sistemas de 

indicadores sociais emergiu particularmente nos anos 1970, quando se constatou que os ciclos de crescimento econômico 

do pós-II Grande Guerra haviam gerado desigualdades e assimetrias na distribuição de seus custos e benefícios entre 

grupos sociais, famílias e regiões. 

A terceira geração de indicadores está contextualizada na necessidade de melhor conhecimento do desenvolvimento 

científico e tecnológico das nações e de suas regiões, assim como das inextricáveis relações entre crescimento econômico e 

sustentabilidade ambiental. Desde a ECO-92, a concepção de desenvolvimento sustentável, que procura um equilíbrio entre 

competitividade sistêmica, equidade social e qualidade do meio ambiente, está demandando, para a sua operacionalização, 

uma outra geração de indicadores de caráter inovador que vêm se configurando como de enorme relevância ao longo dos 

últimos dez anos. No Brasil, já se dispõe de alguns indicadores de sustentabilidade ambiental, como, por exemplo, os 

relatórios da qualidade das águas em nossas bacias hidrográficas produzidos pela ANA ou os indicadores de desmatamento 

da Amazônia preparados pela IMAZON. 

Finalmente, a última geração de indicadores, que ainda não tem um caráter sistêmico e busca se consolidar, é a dos 

indicadores dos capitais sociais ou intangíveis (cultural, humano, conhecimento e institucional). As modernas teorias de 

desenvolvimento destacam que, embora as estruturas físicas sejam uma condição necessária para um processo de 

crescimento econômico de uma sociedade, o desenvolvimento sustentável dependerá fundamentalmente da sua capacidade 

de organização social e política fundada na qualidade e na intensidade de seus capitais sociais. O que se busca são 

indicadores da qualidade institucional da gestão pública, do grau de mobilização e participação dos cidadãos no 

planejamento governamental, da capacidade de cooperar para competir de micro e pequenos empresários, da 

sustentabilidade fiscal dos governos estaduais e municipais e de sua responsabilidade social, etc. É possível encontrar aqui 

e ali um crescente número desses indicadores que cada vez mais vem influenciando a concepção e a implementação das 

políticas públicas. 
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A visão contemporânea de desenvolvimento sustentável inclui a economia 

como um subsistema aberto do ecossistema (ver Figura 6). Desde que o 

ecossistema permaneça constante em escala enquanto a economia cresce, é 

inevitável que, ao longo do tempo, a economia torna-se maior em relação ao 

ecossistema ao longo do tempo, ou seja, a economia torna-se maior em relação 

ao ecossistema que a contém. O capital natural remanescente passa a ser o fator 

limitativo do crescimento econômico num ecossistema congestionado (com 

stress). Em seguida, apresentam-se, através de quatro etapas, os fluxos de uma 

economia circular dentro da visão contemporânea de desenvolvimento 

sustentável5. 

FIGURA 6 

A Economia como um Subsistema Aberto do Ecossistema 

 

Fonte: H. E. Daly Beyond Growth, The Economics of Sustainable Development, Beacon Press, 1996. 

 

                                                           
5  Pearce, D. W. and Turner, R. K. The Economics of Natural Resources and the Environment, Johns Hopkins, 1991. Lawn, P. 

Frontier Issues in Ecological Economics, EE, 2007. Um sistema aberto troca matéria e energia com seu ambiente; um sistema 

fechado troca somente energia com seu ambiente; um sistema isolado não troca nem matéria nem energia com seu ambiente (ver 

Common, M. and Stagl, S. Ecological Economics, Cambridge University Press, 2005.) 
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1a. Etapa: Primeira Lei da Termodinâmica 

 

R → fluxos de recursos naturais renováveis (RR) e não renováveis (ER) 

P → fluxos de produção de bens de consumo e de bens de capital (que 

produzem consumo no futuro) 

C → consumo público e privado da sociedade 

W → resíduos resultantes do consumo (ex.: esgoto, lixo), da produção 

(ex.: efluentes industriais, poluição do ar) e dos sistemas naturais (ex.: folhas 

caídas de árvores) 

R = W = WR + WP + Wc  esta lei afirma, essencialmente, que não se pode criar 

ou destruir energia e matéria; o que se usa de R tem de terminar de alguma forma 

no ecossistema; não pode ser destruído; pode ser convertido e dissipado (ex: o 

consumo de carvão num período é igual ao montante de gases residuais e de 

sólidos produzidos pela combustão do carvão). 
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A diferença básica entre os sistemas naturais e econômicos é que os sistemas 

naturais tendem a reciclar (r) os seus resíduos (WR), ainda que parcialmente (ex.: 

folhas se decompõem e se convertem em adubo orgânico); por outro lado, metais 

(ex.: latas de alumínio), papéis, vidros podem ser reciclados economicamente 

(com custos de oportunidade). 

2ª. Etapa: Segunda Lei da Termodinâmica 

 os materiais usados na economia tendem a ser usados entropicamente – 

dissipam-se no sistema econômico; há casos em que não é tecnicamente 

factível reciclá-los (ex.: chumbo na gasolina); há casos em que a 

reciclagem custa enormes quantias de dinheiro para extração dos materiais 

(ex.: alumínio, aço e chumbo em um automóvel podem ser reciclados, 

entretanto outras dezenas de seus componentes, como os plásticos, já não 

podem); há toda uma categoria de recursos que não podem ser reciclados 

– os recursos de energia (ex.: o dióxido de carbono capturado da queima 

de combustíveis fósseis não cria nova energia) ; 

 esses resíduos vão para o meio ambiente que tem a capacidade de 

converter muitos deles em produtos inócuos ou ecologicamente úteis; é a 

capacidade assimilativa ou de suporte do meio ambiente (A), que pode ser 

prejudicada se houver uma disposição excessiva dos resíduos 

(principalmente de recursos naturais não renováveis). 
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3ª Etapa: Regras da Sustentabilidade Ambiental 

 

h   taxa de utilização dos recursos naturais 

y   taxa de regeneração dos recursos renováveis  

 

Pearce e Turner propõem a seguinte definição operacional para o 

desenvolvimento sustentável: “este envolve a maximização dos benefícios 

líquidos do desenvolvimento econômico, sujeito à manutenção dos serviços e da 

qualidade dos recursos naturais ao longo do tempo”. Essa manutenção implica, 

desde que seja possível, a aceitação das seguintes regras:  

• utilizar os recursos renováveis a taxas menores ou iguais à taxa natural 

que podem regenerar (h < y);  

• otimizar a eficiência com que recursos não renováveis são usados, sujeito 

ao grau de substituição entre recursos e progresso tecnológico;  

• manter sempre os fluxos de resíduos no meio ambiente no nível igual ou 

abaixo de sua capacidade assimilativa (W < A).  

Philip Lawn acrescenta uma quarta regra de sustentabilidade: 

 a vegetação nativa e os ecossistemas críticos devem ser preservados, 

reabilitados e/ou restaurados; a exploração futura do capital natural deveria 

ser restrita às áreas já fortemente modificadas pelas atividades humanas 

R 

h<y 

RR ER 

h>y 

(-) (y=0; 
h>0) 
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prévias (por exemplo: a produção de biodiesel de dendê em áreas de 

pastagens degradadas na Amazônia). 

Chega-se, assim, à quarta etapa da exposição diagramática, a qual fornece uma 

visão de conjunto da economia do desenvolvimento sustentável e que, portanto, 

exige um sistema de indicadores mais amplo do que os agregados significativos 

da macroeconomia tradicional: 

4ª Etapa: visão de conjunto da economia circular com impactos ambientais. 

 

A terceira função do meio ambiente é a de oferecer utilidade diretamente (de R 

para U), na forma de prazer estético e conforto espiritual; se a sociedade dispuser 

resíduos (W) em excesso à capacidade assimilativa (A), o meio ambiente é 

prejudicado também nesta terceira função. 

Um conceito fundamental para a compreensão de um processo de 

desenvolvimento sustentável, segundo Herman Daly é o da capacidade de 

suporte do ecossistema, assim caracterizada: 
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 num sistema finito sujeito à conservação de massa, quanto mais os 

componentes ficam sobre nosso controle econômico, menos permanece 

sob o controle espontâneo da natureza; 

 quando as extrações e as inserções de volta no ecossistema aumentam de 

escala, a mudança qualitativa induzida no ecossistema também aumenta 

por duas razões: 

• 1ª. Lei da Termodinâmica (conservação de matéria e energia)  a retirada 

ou reposição de matéria e de energia no ecossistema deve desestruturar o 

funcionamento desse sistema independentemente do uso que se faça da 

matéria e da energia extraída e independentemente da degradação 

qualitativa da matéria e energia realocadas; 

• 2ª. Lei da Termodinâmica  garante que a matéria e a energia extraídas 

são qualitativamente diferentes da matéria e da energia reinseridas; 

matérias primas de baixa entropia são retiradas e resíduos de alta entropia 

são retornados.  

A escala da economia regional tem um limite máximo definido pela capacidade 

regenerativa ou pela capacidade assimilativa do ecossistema, aquela que for 

menor. Entretanto, a escala máxima não é possivelmente a escala ótima. Dois 

conceitos de escala ótima podem ser destacados6: 

1. O ótimo antropocêntrico  a regra é expandir a escala (isto é, o 

crescimento econômico) até o ponto em que os benefícios adicionais dos 

investimentos se igualarem aos custos adicionais para os seres humanos 

de sacrificar o capital natural da região; todas as espécies não humanas e 

seus habitantes são avaliados apenas instrumentalmente, de acordo com 

sua capacidade de satisfazer os desejos humanos; seu valor intrínseco é 

considerado nulo. 

2. O ótimo biocêntrico  outras espécies e seus habitats são preservadas 

além do ponto necessário para evitar o colapso ecológico ou a decadência 

cumulativa, e além do ponto de conveniência instrumental máxima (a 

                                                           
6  Common, M. and Stagl, S. Ecological Economics, Cambridge University Press, 2005. Define-se externalidade 
quando bem-estar de algum agente (firma, família) depende das atividades de outro agente. A externalidade pode 
assumir a forma de uma economia externa ou de uma deseconomia externa. 
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natureza tem o seu próprio valor independente da experiência humana); a 

escala biocêntrica ótima do nicho humano seria, portanto, menor do que a 

escala antropocêntrica ótima. 

Na visão tradicional (neoclássica) de se analisarem os impactos econômicos e 

ecológicos das mudanças climáticas, normalmente não se contabiliza o valor 

econômico do capital natural (uma bacia hidrográfica, por exemplo) ou a sua 

degradação (a perda de capacidade de absorção da bacia ou a perda da 

qualidade dos serviços ambientais que ela presta). Destaca o que se denomina 

de externalidades porque não estão refletidas nas transações de mercado. 

As mudanças climáticas sendo externalidades globais apresentam dificuldades 

especiais pois não há mecanismo de mercado exequível ou mecanismo 

governamental que possam lidar com elas. 

Como não há um governo global que possa comandar que todos participem de 

sua solução, é preciso encontrar novos mecanismos que sejam politicamente 

negociados e tecnicamente apoiados por estruturas integradas de programas 

regulatórios e instrumentos econômicos, como se propõe neste Relatório. 

Há um esforço analítico muito intenso entre alguns economistas pioneiros para 

adaptar suas estruturas teóricas e os seus métodos analíticos visando a 

incorporar as questões das mudanças climáticas, com os seus impactos 

econômicos e ecológicos, em sua agenda de pesquisas cientificas. Da mesma 

forma, têm procurado compreender de forma tecnicamente mais rigorosa, as 

dimensões econômicas dos ciclos hidrológicos com o escopo de contribuir com 

subsídios para as políticas ambientais pertinentes. Os resultados deste esforço 

ainda são limitados, mesmo considerando que o seu indicativo seja positivo. 
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II.2 O Capitalismo Natural 

No plano das novas concepções de desenvolvimento que afetam o papel e a 

funcionalidade da interação entre as mudanças climáticas e os recursos hídricos, 

destaca-se, desde os anos 1990, a preocupação com a questão da 

sustentabilidade no Brasil. Pode-se resumi-la na busca de uma concepção 

adequada de desenvolvimento para o País, a qual não pode se limitar à 

promoção de um ciclo de expansão econômica, mas deve conter, como 

elemento essencial, um crescente processo de inclusão social e de 

sustentabilidade ambiental.  

Esta preocupação deriva do fato de que a análise das experiências de expansão 

de diferentes economias no Pós-II Grande Guerra não revela a existência de 

nenhuma correlação geral e sistemática entre o processo de crescimento 

econômico e a distribuição de renda e da riqueza geradas neste processo, assim 

como mostra que, frequentemente, o crescimento acelerado de economias 

nacionais e regionais se deu através do uso predatório da base de seus recursos 

naturais renováveis e não renováveis. É grande a perda da capacidade de 

suporte de nossas bacias hidrográficas decorrente da pressão antrópica dos 

grandes projetos de investimento em produtos intensivos de recursos naturais 

(alimentos, minérios, metais, bioenergéticos, papel e celulose, etc.). 

Constatou-se, em diversos países, que a compatibilidade entre o crescimento 

econômico e o desenvolvimento social não se processa espontaneamente. 

Da aplicação das estratégias que se firmaram no pressuposto de que os objetivos 

redistributivos e de equidade ficassem subordinados à manutenção do 

crescimento acelerado do PIB, concluiu-se que a redução das desigualdades não 

foi atingida através de impactos indiretos gerados pela prioridade atribuída aos 

critérios de eficiência. Admitiu-se, em princípio, que expandindo-se o produto e a 

base tributável da economia seria mais fácil para o poder público manipular 

maiores recursos, capazes de favorecer soluções para os problemas econômicos 

e sociais dos segmentos mais pobres da população; vale dizer, acreditava-se que 

o desenvolvimento social seria um subproduto, ao longo dos anos, do 

crescimento econômico. 
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Contudo, a experiência histórica vem demonstrando que a simples 

mobilização intensiva dos fatores de produção tende a reproduzir, agora 

sim, de forma espontânea, as condições sociais iniciais que lhe deram 

sustentação. Assim, o poder indutor do crescimento econômico propicia 

maior diferenciação dos sistemas sociais sem, contudo, gerar mais 

equidade, pois esta não é impulsionada por nenhum mecanismo 

autossustentado, porquanto os efeitos genuínos do crescimento econômico 

estão estruturalmente vinculados aos imperativos da acumulação e à lógica 

da diferenciação social. 

As principais organizações produtivas brasileiras, entre elas destacadamente 

aquelas cujas estratégias de desenvolvimento estão mais alinhadas com as 

exigências do processo de globalização, estão absorvendo com relativa 

flexibilidade a concepção de um processo de desenvolvimento sustentável em 

seus novos projetos de investimento, em suas operações e em seus 

empreendimentos.  

Apesar dos grandes avanços que as políticas brasileiras de preservação e de 

conservação dos recursos naturais têm atingido, ainda é inquietante a intensidade 

que vêm sendo utilizados, de forma predatória e não sustentável, os diferentes 

ecossistemas do País, particularmente os nossos recursos hídricos. Da mesma 

forma, em escala mundial, há uma inquietação quanto à capacidade de 

resistência da base de recursos naturais do Planeta para acomodar a 

intensificação dos níveis de produção e de consumo de milhões e milhões de 

habitantes, que vêm sendo incorporados aos diversos mercados de bens e 

serviços por força dos incessantes ganhos de produtividade decorrentes da 

Terceira Revolução Científica e Tecnológica, da irreversível entrada da China na 

lógica da economia capitalista, da melhoria da distribuição de renda em muitos 

países emergentes, etc.  

Somam-se, a tudo isto, os impactos destrutivos que as mudanças climáticas 

têm provocado sobre os ecossistemas mundiais, os quais têm colocado em 

dúvida a possibilidade de que haja tempo suficiente para que o processo de 

implementação das experiências bem sucedidas de políticas, programas e 
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projetos de desenvolvimento sustentável possa contrarrestar os colapsos 

ou desastres ecológicos que vêm crescendo em número e em intensidade. 

Em função destas inquietações, tem surgido um grande número de 

propostas para se construir uma nova ordem econômica internacional 

baseada numa concepção abrangente e ampliada de desenvolvimento 

sustentável. Entre estas propostas, destaca-se a que afirma estar a caminho 

uma nova revolução industrial na qual se processam mudanças radicais na 

produtividade dos recursos materiais e de energia, e na qual a emergência 

do capitalismo natural se torna inevitável7. 

O capitalismo natural reconhece a interdependência crítica entre a produção 

com o uso de capital feito pelo homem e a manutenção e a oferta de capital 

natural; admite que a economia necessita de quatro tipos de capital para 

funcionar adequadamente: 

 capital humano: na forma de trabalho e inteligência, cultura e organização; 

 capital financeiro: consistindo de dinheiro, investimentos e instrumentos 

monetários; 

 capital manufaturado: incluindo infraestrutura, máquinas, ferramentas e 

fábricas; 

 capital natural: constituído por recursos, sistemas vivos e serviços de 

ecossistemas. 

O Quadro 1 mostra alguns dos princípios do capitalismo convencional e do 

capitalismo natural. Um elemento central do capitalismo natural é a ideia de 

que a economia moderna está passando de uma ênfase na produtividade 

humana para um aumento radical na produtividade dos recursos naturais 

(uma tonelada de minério, um metro cúbico de água, um hectare de terra 

fértil, etc.).  

Já há estudos mostrando ser possível quadruplicar a produtividade dos recursos 

na medida em que se compreenda melhor o extraordinário desperdício de 

materiais e de energia no atual sistema industrial. Segundo o capitalismo natural, 
                                                           
7 Hawken, P., Lovins, A. and Lovins, L. H. Natural Capitalism – Creating the Next Industrial Revolution. Little, Brown and 

Company, Boston, 2000. Hargreaves, K. C. and Smith, M. H. The Natural Advantage of Nations. Earthscan, London, 2005. 

Diamond, J. Collapse – How Societies Choose to Fail or Succeed. Viking, 2005. 
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para corrigir as deficiências na operação das empresas, não basta atribuir valor 

ao capital natural, pois:  

a) muitos dos serviços que são recebidos dos sistemas vivos não têm 

substitutos conhecidos a qualquer preço; 

b) a avaliação do capital natural é um exercício difícil e quase sempre 

impreciso; 

c) da mesma forma que a tecnologia não pode substituir os sistemas que 

dão suporte à vida no Planeta, as máquinas também não têm condições de 

prover um substituto para a inteligência humana, o conhecimento, a 

sabedoria, as habilidades organizacionais e a cultura. 

O capitalismo natural propõe, também, um novo modelo industrial, no qual 

nem todos os produtos sejam apenas manufaturados e vendidos, mas que 

surja uma economia de serviços em que os consumidores adquirem 

serviços de bens duráveis por meio de aluguel e arrendamento, de tal forma 

que a indústria se responsabiliza pelo ciclo completo de materiais; deve 

lidar com os resíduos e os problemas resultantes de danos ambientais, 

toxicidade, segurança, etc.; de recuperar os produtos e tratá-los como 

ativos; etc., o que termina por aumentar a produtividade dos materiais e da 

energia. Os provedores de serviços (de máquinas de lavar, de automóveis, 

de geladeiras, de televisores, de computadores, etc.) teriam um incentivo 

para manter seus ativos produtivos pelo maior tempo possível, em lugar de 

sucateá-los prematuramente, a fim de vender substitutos de reposição e 

disporiam de economias de escala para a reciclagem de materiais residuais. 

A atual crise de abastecimento de água nas Regiões Metropolitanas de São Paulo 

e Campinas, além da longa e persistente seca que assola nos dias de hoje, o 

Semiárido Nordestino, estão levando a opinião pública brasileira a reavaliar a 

importância das políticas nacionais e regionais de recursos hídricos. Basta 

lembrar que, no Semiárido, buscam sobreviver dramaticamente milhões de 

brasileiros num contexto de águas penosas e que nas Regiões Metropolitanas de 

São Paulo e Campinas são gerados 22% do PIB brasileiro. 
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Quadro 1 

Principais Características do Capitalismo Convencional e do Capitalismo Natural 

CAPITALISMO CONVENCIONAL CAPITALISMO NATURAL 

 o progresso econômico pode ocorrer melhor em 

sistemas de produção e de distribuição de livre 

mercado, onde lucros reinvestidos tornam o 

trabalho e o capital crescentemente produtivos; 

 a vantagem competitiva pode ser ganha quando 

maiores e mais plantas industriais produzem um 

número maior de produtos para venda em 

mercados em expansão; 

 o crescimento do PIB maximiza o bem-estar 

humano; 

 qualquer ocorrência de escassez de recursos 

trará o desenvolvimento de substitutos; 

 preocupações com o meio ambiente são 

importantes, mas devem ser contrapostas às 

necessidades de crescimento econômico, se um 

alto padrão de vida deve ser mantido; 

 a livre empresa e as forças de mercado alocarão 

pessoas e recursos em seus maiores e melhores 

usos. 

 o meio ambiente não é um fator de produção 

menos importante, mas é um envoltório 

contendo, provisionando e sustentando toda a 

economia; 

 o fator limitante do desenvolvimento econômico 

futuro é a disponibilidade e a funcionalidade do 

capital natural, em particular, os serviços de 

suporte à vida que não têm substitutos e 

presentemente não têm valor de mercado; 

 sistemas empresariais mal concebidos ou mal 

estruturados, crescimento demográfico e 

padrões de consumo perdulários são as causas 

primárias da perda do capital natural, e as três 

devem ser abordadas em conjunto para se 

atingir o desenvolvimento sustentável; 

 o progresso econômico futuro pode se realizar 

melhor em sistemas de produção e de 

distribuição democráticos e baseados em 

mercados nos quais todas as formas de capital 

são plenamente avaliadas; 

 um ponto crítico para beneficiar mais o emprego 

de pessoas, dinheiro e o meio ambiente são 

aumentos radicais na produtividade de recursos; 

 o bem-estar humano é melhor servido pela 

qualidade e pelos fluxos de serviços desejados 

e entregues, do que pelo simples acréscimo dos 

fluxos monetários; 

 a sustentabilidade econômica e ambiental 

depende da reestruturação das desigualdades 

globais de renda e de bem-estar material; 

 o melhor ambiente no longo prazo para os 

negócios é dado pelos verdadeiros sistemas 

democráticos de governança baseados nas 

necessidades da população e não apenas das 

empresas. 

Fonte: Hawken, P., Lovins A., and Lovins, L. H. 
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Hargreaves e Smith propõem que os paradigmas de melhorias simultâneas no 

meio ambiente e na competitividade podem emergir, desde que se observem 

os seguintes fatos: 

 há inúmeros recursos potenciais não mobilizados para a melhoria da 

produtividade ao longo de toda a economia; 

 tem havido, nas últimas três décadas, significativa mudança na 

compreensão do que cria competitividade duradoura em uma empresa; 

 há, atualmente, uma massa crítica de tecnologias disponíveis em eco-

inovações que tornam viáveis as abordagens integradas de 

desenvolvimento sustentável econômica e financeiramente; 

 como inúmeros custos das externalidades ambientais negativas são 

repassados aos governos, no longo prazo, estratégias de desenvolvimento 

sustentável podem prover benefícios múltiplos para os contribuintes; 

 tem ocorrido um entendimento crescente dos benefícios múltiplos de 

valorizar o capital social e natural, por razões morais e econômicas, e 

incluí-los nas medidas do bem-estar nacional; 

 há uma evidência inquestionável de que uma transição para uma economia 

sustentável, focada na melhoria da produtividade dos recursos, levará a um 

crescimento econômico maior do que os negócios tradicionais, reduzindo 

as pressões no meio ambiente e criando empregos. 

O ponto diferenciador do capitalismo natural é a hipótese que está se 

criando uma nova revolução industrial a partir dos aumentos radicais da 

produtividade dos recursos (matérias, energia) que trarão três grandes 

benefícios:  

1. a diminuição da exaustão dos recursos em uma ponta da cadeia de 

valor; 

2. a diminuição dos níveis de poluição na outra ponta, e  

3. a formação de uma base para ampliar o emprego de qualidade em 

escala mundial.  
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Propõe que haja reinvestimentos na sustentação, na restauração e na 

expansão dos estoques de capital natural, a fim de que a biosfera possa 

produzir serviços de ecossistemas e recursos naturais mais abundantes; e 

tem a expectativa de que, dentro de uma geração, as nações possam ter um 

acréscimo de dez vezes na eficiência com que usam energia, recursos 

naturais e outros materiais.  

Quando o Brasil encerrar a longa sequência de políticas de curto prazo, que já 

dura mais de duas décadas, e vier a buscar uma melhor articulação entre as 

políticas econômicas (de curto prazo) e as políticas de desenvolvimento 

sustentável (de longo prazo), certamente terá que construir um Projeto Nacional 

de Desenvolvimento. Neste momento, é preciso selecionar algumas questões de 

desenvolvimento que, pela sua abrangência temática e pela sua interdependência 

estrutural, poderão se constituir no núcleo de organização técnica e político-

administrativa do Projeto.  

O que a nova revolução industrial do Capitalismo Natural propõe é coordenar 

adequadamente o processo de desenvolvimento sustentável com soluções 

inovadoras para a promoção da competitividade sistêmica, o que significa que, 

para haver prosperidade no futuro, a sociedade tem de usar seus recursos 

naturais, energia e outros materiais de forma imensamente mais produtiva.  

Operacionalmente, o que se propõe é considerar, na construção de um 

Projeto Nacional de Desenvolvimento, o meio ambiente não apenas como 

um fator de produção a mais e residual, mas como o elemento pivotal que 

contém, provisiona e sustenta toda a economia; ou seja, deve-se abandonar 

as ideias antigas de se tentar identificar quais seriam os setores produtivos 

dinâmicos que poderiam vir a promover um novo ciclo de expansão da 

economia brasileira, para se construir um novo paradigma de 

desenvolvimento que seja simultaneamente, economicamente eficiente, 

socialmente justo e ambientalmente sustentável. 

Neste sentido, é fundamental que se compreenda como as mudanças 

climáticas irão impactar econômica e ecologicamente os recursos hídricos 

do País e, principalmente, o que fazer, como fazer, onde fazer e para quem 
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fazer a fim de que esses impactos não gerem ainda mais novas mazelas e 

assimetrias sociais. 

 

II.3. Inovações, Riscos e Incertezas 

Segundo Nordhaus (op. cit.), embora haja inúmeras controvérsias, riscos e 

incertezas sobre o futuro das mudanças climáticas, há algumas importantes 

conclusões derivadas de estudos científicos (embora ainda não 

consensualizadas) que merecem destaque: 

 as concentrações atuais de CO2 excedem em muito os níveis observados 

pelo menos para 650.000 anos; 

 a melhor estimativa do aumento da temperatura global de 1900 a 2100 

está entre 1,8 e 4,0 ºC, dependendo do cenário; 

 o intervalo das estimativas da elevação do nível do mar está entre 1,8 

metros e 60 centímetros dependendo do cenário, mas excluídos os efeitos 

das grandes camadas de gelo; 

 no fim do século 21, espera-se que o Oceano Ártico fique amplamente livre 

de gelo durante o verão, isto podendo ocorrer até antes; 

 espera-se que a intensidade de furacões venha a aumentar; 

 as crescentes concentrações de CO2 levarão diretamente à acidificação 

dos oceanos; etc. 

Destaca, também, que diferentes modelos geram diferentes respostas sobre os 

acréscimos projetados e os impactos regionais ao longo do século 21. Contudo, 

todos os grupos de modelagem projetam grandes mudanças climáticas neste 

período. 

Para atender a dramaticidade das mudanças climáticas, há três estratégias 

usualmente identificadas: as duas primeiras (adaptação e mitigação) serão objeto 

deste Relatório, e a terceira é a de engenharia climática, também denominada de 

geoengenharia. A estratégia de engenharia climática pode ser dividida em 

duas abordagens: remoção do dióxido de carbono e gestão da radiação 



 
 

 

35 
 

solar, as quais implicam em intervenções na física ou na química da Terra. 

Esta estratégia depende de inovações tecnológicas que são, contudo, 

“carregadas de incertezas e têm efeitos potenciais adversos não podendo ser 

consideradas como substituto abrangente para a mitigação”8. 

As ondas de inovação são uma questão fundamental para a prosperidade 

econômica. Para que uma onda de inovação venha a ocorrer, é preciso que haja 

um conjunto significativo de novas e emergentes tecnologias, e um 

reconhecimento genuíno de produtores e consumidores de que este conjunto leva 

a uma expansão do mercado. Neste sentido, é preciso distinguir as inovações 

(um novo produto, um novo processo tecnológico, uma nova forma de 

organização, um novo mercado) em incrementais e radicais ou reestruturantes9: 

a) inovações incrementais — consistem nas melhorias sucessivas e graduais a 

que são submetidos os produtos e processos; sustentam o incremento geral da 

produtividade dos sistemas produtivos instalados e determinam a modificação 

gradual dos coeficientes técnicos da matriz de insumo-produto (proporções 

da utilização de insumos em um dado processo produtivo), mas não transformam 

a estrutura de produção, ou seja, da tecnologia adotada; ocorre um catch-up: 

emparelhamento com as melhores práticas; por exemplo, mudanças nas 

características dos bens duráveis de consumo visando a redução da emissão de 

gases de efeito estufa.  

b) inovações radicais ou reestruturantes — consistem na introdução de um 

produto ou de um processo verdadeiramente novo; tendem a transformar as 

estruturas dos sistemas produtivos instalados, através de alterações nos 

coeficientes técnicos e na própria matriz de insumo-produto, pela agregação 

de novas linhas e colunas; ocorre um deslocamento de fronteira: imitação de 

tecnologias vitoriosas ou genuína inovação tecnológica, por exemplo, as 

inovações tecnológicas na estrutura da matriz energética visando a sua 

descarbonização. 

                                                           
8 Tietenberg, T. and Lewis, L. Environmental and Natural Resource Economics, Pearson, 2012. 
9  Haddad, P. R. “Padrões Locacionais das Atividades de Alta Tecnologia: A Questão dos Desequilíbrios Regionais de 

Desenvolvimento Reexaminada” in Revista Econômica do Nordeste, vol. 21, No. 2. Pérez, C. “Las Nuevas Tecnologias: Una 

Visión de Conjunto” In Ominami, C. La Tercera Revolución Industrial, Grupo Editorial Latino – Americano, 1986. 
Freeman, C. and Soete, L. The Economics of Industrial Innovation, third edition; MIT Press, 1999. 
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As inovações radicais ou reestruturantes definem, em geral, ondas de 

inovação (ver Figura 7). Os pensadores do capitalismo natural defendem a tese 

de que já se dispõe de inovações tecnológicas e de informação e conhecimento 

para lidar adequadamente com os problemas ambientais, de maneira custo-

efetivo e, em algumas áreas, de maneira muito lucrativa; e que os ganhos de 

produtividade dos recursos (materiais e de energia) e as possibilidades de 

diferenciação dos produtos para as empresas por meio de desenvolvimento 

sustentável serão os fatores determinantes dos novos ciclos de inovação. 

FIGURA 7 

Ondas de Inovação na Dinâmica de Desenvolvimento 

 

Como as mudanças climáticas se referem a fatores que se manifestam muitas 

vezes secularmente, o processo de decisão quanto à alocação de recursos 

escassos de uma sociedade (humanos, materiais, institucionais) no presente 

torna-se politicamente muito complexo e impregnado de incertezas. 

“Se conseguirmos reduzir as emissões de CO2 intensamente e bem cedo, 

haverá um longo período antes que as variáveis dependentes reajam e 

atinjam um nível estável. O nível de CO2 levará de 100 a 300 anos para 

estabilizar. A temperatura se estabiliza em poucos séculos. A elevação do 
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nível do mar decorrente da expansão térmica poderá demorar muitos 

séculos até milênio...”10. 

A avaliação de William Nordhaus sobre a geoengenharia é variada: “1) uma 

ponderação cuidadosa dos custos e benefícios sugere que a preparação para a 

geoengenharia reduziria os riscos dos resultados mais perigosos dos impactos 

climáticos; 2) mas deixaria muitos problemas não resolvidos e poderia produzir 

efeitos colaterais igualmente perigosos; 3) é preferível definitivamente reduzir as 

emissões e as concentrações de CO2 como primeira linha de defesa; 4) mas é 

necessário compreender melhor a terapia de salvamento da geoengenharia” 

(chap. 13, op. cit.) 

Como dizia Keynes no famoso capítulo 12 de sua Teoria Geral: “O estado da 

expectativa a longo prazo, que serve de base para as nossas decisões, não 

depende, portanto, exclusivamente do prognóstico mais provável que possamos 

formular. Depende, também, da confiança com a qual fazemos este prognóstico - 

à medida que ponderamos a probabilidade de o nosso melhor prognóstico 

revelar-se inteiramente falso”11. Assim como decidir sobre a alocação de recursos 

escassos entre a melhoria do padrão de vida da geração atual (reduzindo os 

níveis de pobreza, melhorando a qualidade dos serviços públicos, etc.) e 

investimentos que poderiam atenuar os impactos adversos das mudanças 

climáticas sobre as gerações futuras? 

II.4. A Água como Bem Econômico  

O preço de qualquer bem ou serviço é determinado pelas condições de oferta e 

procura de mercado. No caso da procura de água, famílias e empresas 

demandam água por causa de múltiplas razões: dessedentação humana e 

animal, insumo industrial, irrigação agrícola, produção de energia, etc. A oferta de 

água é feita por organizações empresariais públicas e privadas que captam, 

armazenam, beneficiam e distribuem os recursos hídricos de bacias ou 

microbacias. 

Por exemplo, o mercado de água de uma metrópole é geralmente organizado por 

uma Companhia de Água e Esgoto pública ou privada que, além de dar 

                                                           
10 Eriksson, R. and Andersson, J. O. Elements of Ecological Economics, Routledge, 2010. 
11 Keynes, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936. 
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tratamento adequado ao produto, o distribui para milhões de famílias e 

organizações de fins lucrativos ou não lucrativos que adquirem a água para 

consumo residencial, industrial, comercial, etc. 

A interação da oferta e da procura determina o preço de mercado. O mercado de 

água geralmente tem as características de um monopólio natural que surge 

porque economias de escala no âmbito da produção de uma indústria 

proporcionam uma vantagem de custos muito grande se uma única firma produz o 

total do produto. Como a água é um produto de consumo essencial e uma 

necessidade básica da população, normalmente a sua oferta é feita por empresas 

públicas ou organizações de serviços da administração pública indireta. Quando a 

oferta é feita por empresas privadas ainda assim o preço da água é 

regulamentado por órgãos governamentais; principalmente porque a demanda de 

água é relativamente inelástica ao preço, ou seja, mudança percentual do seu 

preço provoca pequena mudança percentual na quantidade demandada dadas a 

sua essencialidade e a sua insubstitutibilidade ao nível do consumo como uma 

necessidade básica. Para além do consumo para atender à necessidade básica, o 

grau de elasticidade tende a crescer. 

Mas apesar de ser crescente o volume de água disponível que tem sido ofertada 

e demandada em mercados estruturados, no Brasil este volume ainda é bastante 

inexpressivo quando se consideram todas as bacias e microbacias hidrográficas 

disponíveis nas diferentes regiões. Há duas questões fundamentais que 

merecem ser analisadas neste contexto: 1. a distinção entre o preço da água 

e o valor econômico da água; 2. como avaliar a água em situações em que 

se caracteriza como um bem ambiental livre. 

Em geral, os mercados funcionam adequadamente na alocação de bens e 

serviços privados, os quais são caracterizados pela exclusividade (quem não 

desejar pagar o preço de mercado é excluído do seu consumo) e pela rivalidade 

no consumo (o bem pode ser subdividido, de tal forma que quem consome pode 

excluir os outros dos seus benefícios). Os bens e serviços ambientais tendem a 

ser não excludentes e divisíveis (exemplo: reservas de águas subterrâneas), 

excludentes e indivisíveis (exemplos: acesso a áreas fechadas de reservas 

naturais, parques ou praias particulares no limite da sua capacidade de suporte) 
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ou indivisíveis e não excludentes (exemplos: paisagens cênicas; ar puro). Assim, 

muitos bens e serviços ambientais, por se assemelharem mais a bens 

públicos (não excludentes, indivisíveis, sem rivalidades) do que a bens 

privados, não conseguem desenvolver mercados para avaliações 

monetárias apropriadas (ver Diagrama 1). Muitas vezes, denomina-se um 

dano ao meio ambiente de bem negativo ou discommodities (ver Box 3). 

Em resumo, podem se descrever as seguintes características de bens e serviços 

públicos e privados: 

 

 

 Excludentes Não Excludentes 

Rivais Bem Privado Puro 

Ex. alimentos 

Recurso em Área Aberta 

Ex. áreas de pesca 

Não Rivais Recurso com Congestionamento 

Ex: parque ecológico 

Bem Público Puro 

Ex: defesa das fronteiras 

Fonte: Perman, R., Ma Yue, McGilvray, J. and Common – Natural Resource and Environmental Economics, 

Pearson, 2003. 
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Diagrama 1 

Uma Taxonomia de Bens Privados e Bens Públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: R.K. Turner, D. Pearce and I. Bateman – Environmental Economics, Johns Hopkins, 1993. 
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BOX 3 

DISCOMMODITIES 

Diante da complexidade das dimensões econômicas dos problemas ecológicos na atualidade, há uma preocupação entre os 

ambientalistas em buscar, na história do pensamento econômico, o que se investigou sobre estes problemas ao longo dos três 

últimos séculos. O mais recente esforço de análise nesta linha pretende delimitar uma avaliação geral da Economia Ecológica 

do ponto de vista do pensamento de Marx, em direção a uma Economia Política que tem se denominado de verde e vermelha. 

Mas é possível fazer uma releitura de cada autor relevante para a evolução do pensamento econômico em termos das inter-

relações entre a economia e a ecologia.* 

Stanley Jevons, por exemplo, um dos pioneiros dos fundamentos da atual economia neoclássica, nos legou pelo menos duas 

grandes contribuições para entender estas inter-relações. Em primeiro lugar, cunhou a expressão discommodities no seu livro 

clássico de 1871. Para ele a utilidade significa a produção de prazer, ou pelo menos uma alteração favorável no equilíbrio entre 

prazer e sofrimento. Da mesma forma, a desutilidade ou a utilidade negativa consistirá na produção de sofrimento, ou na 

alteração desfavorável do equilíbrio. Atribui à palavra inglesa discommodity – traduzida pela expressão de bem negativo – a 

significação de qualquer substância ou ação que seja o oposto do bem, isto é qualquer coisa de que desejamos nos livrar, 

como cinzas ou água de esgoto. Na verdade, segundo Jevons, discommodity é uma flexão abstrata que significa transtorno, 

dano, inconveniência, desvantagem. 

Assim, quando os 27 países da União Europeia estabeleceram o Sistema Reach, em 2002, para controlar o registro, a avaliação 

e a autorização de 1500 substâncias químicas na produção e importação de bens e serviços, estavam, na verdade, 

regulamentando as discommodities que afetam o bem-estar social de suas populações. À medida que as sociedades evoluem e 

ficam mais prósperas, a sua estrutura de demanda se torna mais complexa e diversificada, com a incorporação de bens e 

serviços superiores. Ao impor novas exigências às características dos bens e serviços que consomem, criam um descompasso 

com as estruturas produtivas de países menos desenvolvidos ou emergentes, que ainda são complacentes com as 

discommodities que, em terminologia moderna, podem se denominar poluição ambiental ou danos ecológicos. 

Em seguida, Jevons se destacou também por reconhecer a importância crítica da energia para o sistema produtivo. Energia 

que, à sua época, significava carvão e sobre esta questão escreveu um elucidativo relatório em 1865. O argumento central do 

seu relatório era que a economia britânica e o seu império eram extremamente dependentes do carvão, um recurso que 

rapidamente se reduzia. Daí a expectativa de que o progresso tecnológico pudesse aumentar a eficiência no uso do carvão 

através da melhoria nos coeficientes técnicos de produção. 

Jevons advertia, contudo, que qualquer acréscimo adicional na eficiência tecnológica no uso do carvão tenderia a aumentar o 

seu uso e que, portanto, expandiria o ritmo de exaustão dos depósitos de carvão da Inglaterra. O Paradoxo de Jevons mostra 

as dificuldades de se descolar o uso de energia e de outros recursos naturais da produção de bens e serviços a partir de 

inovações tecnológicas. 

Este Paradoxo vem sendo reavaliado por economistas modernos em termos de análises estatísticas e de suas implicações para 

as políticas de conservação energética. Mas fica o argumento devido a Jevons de que melhorias tecnológicas que elevam a 

produtividade de um recurso natural tendem a expandir a renda e o consumo e, portanto, a demanda de bens e serviços a qual 

irá requerer o uso expandido de outros recursos naturais. 

Visto do nível da informação e do conhecimento atualmente disponíveis, as ideias de Jevons sobre a Economia Ecológica 

poderiam parecer algo do tipo déjà vu. Mas, como dizia Keynes em 1936: “Homens práticos que acreditam ser eles próprios 

isentos de quaisquer influências intelectuais, normalmente são os escravos de algum economista defunto”. 

 

* Burkett, P. Marxism and Ecological Economics – Toward a Red and Green Political Economy, Haymark Books, 2009. 

Kula, E. History of Environmental Economic Thought, Routledge, 2006. 
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Existem duas abordagens diferentes em termos teóricos e operacionais para 

introduzir os mecanismos de mercado nas questões ambientais. A primeira 

abordagem considera que as instituições de mercado devem ser reformadas, 

criando direitos de propriedade apropriados, visando a induzir decisões de 

produtores e consumidores que venham a internalizar as externalidades em suas 

funções de custos e de bem-estar. A redefinição de direitos de propriedade leva 

os indivíduos a resolverem os seus conflitos de interesses através de processos 

de barganha nos mercados ou nas Cortes de Justiça, que resultam em soluções 

ótimas sem “as tiranias dos controles”. 

A segunda abordagem focaliza o uso de instrumentos de intervenção 

governamental (regulamentações, impostos, subsídios, etc.) para provocar 

ajustamentos na oferta e na procura de mercado, visando a corrigir as 

consequências de sua operação. Procura identificar conceitos e métodos para 

que os benefícios ambientais não sejam subestimados no valor econômico dos 

bens e serviços, assim como os danos ecológicos sejam introduzidos nos custos 

de produção destes bens e serviços. 

Há uma dificuldade comum às duas abordagens que visam a introduzir os 

mecanismos de mercado na discussão das questões ambientais no 

processo de desenvolvimento de um país ou região. Trata-se de atribuir valor 

econômico aos danos e benefícios do uso do meio ambiente em sua tríplice 

função econômica: oferta de recursos naturais para produção e consumo; 

receptor de dejetos em sua capacidade assimilativa; oferta direta de utilidade ou 

bem-estar, sob a forma de satisfação estética ou conforto espiritual. Tanto os 

tribunais quanto os indivíduos para tomar decisões envolvendo questões 

ecológicas, precisam conhecer os valores dos danos e dos benefícios ambientais 

para definir a sua distribuição entre os atores envolvidos, segundo os direitos de 

propriedade; ou para definir as ações regulatórias ou os valores de impostos e 

subsídios, visando a ajustar os preços e os custos para os participantes dos 

mercados. 

Mas qual é o valor econômico da água ou de qualquer recurso ambiental? 

Uma das respostas possíveis, é a seguinte: o valor econômico total será igual 
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à soma do valor de uso direto, mais o valor de uso indireto mais o valor de 

opção mais o valor de existência do recurso ambiental, sendo que: 

 valor de uso direto: valor atribuído ao recurso pelos indivíduos e pelas 

organizações que usufruem dos insumos e dos produtos do meio ambiente; os 

valores de muitos destes insumos e produtos podem ser calculados por 

levantamentos e informações de mercado, enquanto outros são de estimativa 

bastante difícil; 

 valor de uso indireto: corresponde ao conceito de “funções ecológicas”, as 

quais podem ser melhor compreendidas pelo valor do dano causado ou pelo 

custo de reposição; 

 valor de opção: relacionado com o montante que os indivíduos e as 

organizações estariam dispostos a pagar para conservar o recurso ambiental 

para um uso futuro; 

 o valor de existência: relacionado com as avaliações monetárias dos ativos 

ambientais, sem vinculação com o seu uso corrente ou o seu uso opcional; é 

um componente importante do valor econômico total, particularmente em 

situações de incerteza quanto à extensão dos danos ou de ativos únicos; 

quando o desejo de pagar para preservar um ativo ambiental está vinculado 

aos benefícios que este ativo poderá trazer para os seus descendentes, temos 

o caso do valor de legado. 

O Diagrama 2 ilustra o valor econômico total (o valor de uso e o valor de não uso 

de um recurso ambiental) tomando como exemplo a floresta tropical. Fica claro 

que, normalmente, o valor de uso pode se referir a algum componente que tem 

preço de mercado efetivo (madeira, por exemplo) e que outros componentes do 

valor total podem não ter preços observáveis (preservação de espécimes raros, 

por exemplo). O Box 4 ilustra o valor econômico total da biodiversidade adotado 

pelo IBAMA e o Box 5 ilustra o conceito de valor econômico total para elucidar 

algumas das razões dos desmatamentos na Amazônia. 
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William Nordhaus e muitos especialistas em Economia Ecológica julgam pouco 

confiável atualmente a avaliação econômica dos impactos sobre as espécies e os 

ecossistemas provocados pelas mudanças climáticas, pois: a) há compreensão 

insuficiente dos riscos; b) os instrumentos econômicos de avaliação são 

controversos. Destacam, pois, duas dificuldades: obter estimativas confiáveis das 

perdas e, então, avaliar as perdas (valor de não uso, principalmente). Além do 

mais, muitos analistas destacam as questões éticas envolvidas nestas perdas e 

danos ecológicos para as atuais e as futuras gerações. 

 

 

 



 
 

 

45 
 

DIAGRAMA 2 

Valor Econômico Total (Valor de Uso e Valor de Não Uso) no Contexto da Floresta Tropical 

Valor de Uso + Valor de Não Uso 

(1) (2) (3) (4) 

Valor Direto + Valor Indireto + Valor Opção + Valor de Existência 

 madeira sustentável    

 produtos não derivados da 

madeira 

 ciclo de nutrientes  usos futuros relativos a (1) e 

(2) 

 florestas como objeto de valor intrínseco, como legado, como 

doação para os outros, como responsabilidade social 

 recreação  proteção de bacias 

hidrográficas 

  

 medicina    

 plantas genéticas  redução da poluição   inclui valores culturais e históricos 

 educação  microclima   

 habitat humano    

Fonte: D. Pearce – “An Economic Approach to Saving the Tropical Forests”, in D. Helm (ed.) Economic Policy Towards the Environment, Blackwell, 1991. 
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BOX 4 

O IBAMA E O VALOR ECONÔMICO DA BIODIVERSIDADE 

O conceito de Valor Econômico Total - VET, desenvolvido pela Economia Ambiental, é uma estrutura 

útil para identificar, em qualquer escala, os diversos valores associados aos recursos ambientais. De 

acordo com esse conceito, o valor econômico da biodiversidade consiste nos seus valores de uso e 

de não uso. Os primeiros são compostos pelos valores de uso direto, de uso indireto e de opção; e os 

últimos, de não uso, incluem os valores de herança e de existência.  

Os valores de uso direto (VUD) dos recursos ambientais são derivados do uso direto da 

biodiversidade como atividades de recreação, lazer, colheita de recursos naturais, caça, pesca, 

educação. 

Os valores de uso indireto (VUI) são oriundos dos usos indiretos, abrangendo, de forma ampla, as 

funções ecológicas da biodiversidade como proteção de bacias hidrográficas, preservação de habitat 

para espécies migratórias, estabilização climática, sequestro de carbono. 

Os valores de opção (VO) de um recurso ambiental derivam da opção de usar o recurso no futuro. Os 

usos futuros podem ser diretos ou indiretos, ou seja, podem incluir o valor futuro da informação 

derivada do recurso em questão. 

Os valores de não uso (VNU) são aqueles que as pessoas atribuem ao recurso ambiental, sem que 

este esteja ligado a algum de seus usos. São dois os valores de não uso: o valor de herança (VH) 

relativo ao beneficio econômico de saber que outros se beneficiarão, no futuro, do recurso ambiental, 

e o valor de existência (VE), que reflete o benefício econômico da existência de um recurso ambiental, 

embora ele não seja conhecido e, provavelmente, nunca será conhecido nem usado. 

Desta forma, o conceito de VET mostra que a preservação, a conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade abrangem uma ampla variedade de bens e serviços, começando pela proteção de bens 

tangíveis básicos para a subsistência do homem, como alimentos e plantas medicinais, passando 

pelos serviços ecossistêmicos que apoiam todas as atividades humanas e terminando com valores de 

utilidade simbólica. Ou seja, o VET é igual à soma de todos estes distintos valores. Em outras 

palavras: VET = VUD + VUI + VUO + VNU. 

Um problema atual é a forma como a opinião pública brasileira atribui valor econômico à água. 

Considera este valor apenas como valor de uso direto (dessendentação, irrigação, geração de energia, 

etc.). Pouca ponderação atribui aos valores de uso indireto, de opção e de não uso em geral, o que 

leva a tratar a água normalmente como um produto ou um insumo relativamente abundante, não 

escasso ou quase livre. 

Fonte: IBAMA, Ecossistemas Brasileiros, Brasília. 
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BOX 5 

A LÓGICA ECONÔMICA DO DESMATAMENTO 

O valor econômico total de uma floresta tropical como a Amazônica (ou a Mata Atlântica) se estima pelo seu valor de uso e pelo 

seu valor de não uso. O valor de uso direto da floresta tropical inclui usos de madeira e não madeira (frutas, castanhas, resinas, 

plantas genéticas, etc.). O valor de uso indireto da floresta tropical corresponde ao conceito de funções ecológicas, tais como: 

os impactos do desmatamento sobre a proteção das bacias hidrográficas e sobre a produtividade dos sistemas produtivos 

agropecuários; sobre os complexos ciclos de nutrientes, importantes para o solo, a água e a atmosfera; sobre o efeito estufa e o 

ciclo de carbono; etc. O valor de opção está relacionado com o montante financeiro que os indivíduos e as organizações 

estariam dispostos a pagar para conservar os recursos ambientais para um uso futuro. 

O valor de não uso ou de existência da floresta tropical está relacionado com as avaliações monetárias dos seus ativos 

ambientais, sem vinculação com o seu uso corrente ou o seu uso opcional. É um componente importante do valor econômico 

total, particularmente em situações de incerteza quanto à extensão dos danos ou de ativos únicos (espécimes raros, por 

exemplo). Quando o desejo de pagar para preservar um ativo ambiental está vinculado aos benefícios que este ativo poderá 

trazer para os seus descendentes, temos o caso do valor de legado. Pretende-se, enfim, preservar a biodiversidade da floresta 

tropical para as futuras gerações, inclusive os seus valores culturais e históricos. 

Não é difícil entender (mas não justificar) que um grande número de madeireiros, agricultores familiares, grandes produtores de 

grãos e de carnes vejam, atualmente, a floresta amazônica apenas sob a ótica do seu valor de uso direto, como um mega-

almoxarifado de recursos ambientais, onde vão pilhar madeiras de lei, fertilidade do solo pós-desmatamento, plantas medicinais, 

etc., para a sua subsistência ou para fazer bons negócios.  

A obrigação social de sustentabilidade, como tem insistido Amartya Sen, não pode ser deixada inteiramente por conta do 

mercado, uma vez que o futuro não está adequadamente representado no mercado – pelo menos o futuro mais distante. O 

Estado deve servir como gestor dos interesses das futuras gerações, por meio de políticas públicas que utilizem mecanismos 

regulatórios ou de mercado, adaptando a estrutura de incentivos a fim de proteger o meio ambiente global e a base de recursos 

para as pessoas que ainda vão nascer.  

Ocorre, porém, que, no caso brasileiro, há uma resistência ideológica e burocrática ao uso de instrumentos econômicos nas 

políticas ambientais (nos países da OCDE, são mais de 130 desses instrumentos em ação) e a estrutura regulatória tem se 

destacado pela má qualidade técnica e pelos riscos jurisdicionais. No caso específico da Amazônia, há fatores adicionais que 

dificultam o controle do desmatamento, particularmente quando melhoram os preços relativos da commodities primárias nos 

mercados globais e o desmatamento se acelera. Entre esses fatores destacam-se: a contradição entre leis e incentivos fiscais e 

financeiros dos distintos órgãos de governo; a debilidade institucional de órgãos ambientais dos três níveis de governo e sua 

completa falta de articulação, submetidos a fortes contingenciamentos de seus recursos orçamentários de custeio e de 

investimento; o fato do cumprimento da lei ser de fato muito oneroso, por causa de problemas de acessibilidade e de dispersão 

espacial das atividades econômicas; falta de vontade política principalmente dos níveis locais, de aplicar as leis com rigor, uma 

vez que, para as comunidades locais, os recursos ambientais têm valor de uso e valor de troca, mesmo que mobilizados 

predatoriamente. 

Na verdade, a questão maior das políticas públicas, que visam a controlar o desmatamento na Amazônia, é a imensa dificuldade 

que, internamente, o Governo Federal tem para gerar consenso sobre o conteúdo, a profundidade e a persistência dessas 

políticas. Enquanto oscila entre preservar, conservar e o manejo sustentável da floresta, de um lado, e questionar a validade 

técnica das informações sobre a intensidade do desmatamento, do outro, enfraquece-se o status político da gestão das ações 

ambientais na Amazônia e permite-se o avanço da ação antrópica predatória sobre os recursos da floresta.  
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II.5. O Contexto Brasileiro 

É importante avaliar o quadro geral das políticas públicas ambientais no 

Brasil, entre as quais se situam as políticas de mitigação e adaptação das 

mudanças climáticas. Essa avaliação é complexa, mas algumas 

observações mais relevantes podem ser destacadas. 

Em primeiro lugar, vislumbra-se que o principal desafio dessas políticas 

está no processo de sua implementação, e não no processo de sua 

concepção e formulação. Atualmente, o Brasil dispõe de um número crescente 

de instituições e de especialistas capazes de conceber e formular diagnósticos, 

análises, relatórios e diretrizes que compõem um segmento importante das 

políticas ambientais. Um trabalho que cada vez mais se aproxima das melhores 

práticas internacionais, inclusive nos estudos científicos sobre mudanças 

climáticas12. 

Por outro lado, o mesmo não pode ser dito sobre o grau de implementação 

dessas políticas, pois, em sua maioria, não têm saído do papel. Isto ocorre por 

diversos motivos: a mobilização de lobbies de interesses empresariais contra a 

execução das políticas; a limitada capacidade da máquina administrativa para 

efetivar, controlar e fiscalizar as políticas; estruturas regulatórias de má qualidade 

técnica e indutoras de riscos jurisdicionais; etc. 

Ao nível da configuração das políticas públicas ambientais, pode se dizer 

que, no Brasil, há um excesso de diretrizes e de objetivos e, 

inconsistentemente, poucos instrumentos e mecanismos de ação. Qualquer 

política pública não se operacionaliza se não houver uma compatibilidade 

sistêmica entre os seus objetivos e metas, de um lado, e um número 

adequado de instrumentos e mecanismos eficazes e eficientes, do outro 

lado. 

Existem diversas concepções de instrumentos econômicos e mecanismos 

institucionais que, articulados com programas regulatórios, permitem fazer 

acontecer as políticas públicas ambientais, como ocorre em diferentes países da 

OCDE. Há situações mais comuns em que podem se adotar incentivos fiscais e 

                                                           
12 Margulis, S. , Dubeux, C. B. S. e Marcovitch, J. Economia da Mudança do Clima no Brasil, Synergia, 2011 (FEA/USP) ou os 

próprios trabalhos apresentados nos Eixos do Relatório ANA-CGEE. 



 
 

 

49 
 

financeiros, taxas e multas visando a encorajar a redução de poluentes. Além 

desta redução, instrumentos tributários podem também gerar receitas para 

financiar o monitoramento da poluição e pesquisas para ampliar o nível de 

conhecimento disponível sobre as funções envolvidas nos danos ambientais; para 

estimular inovações de tecnologias que reduzam o volume de emissões; ou, até 

mesmo, para compensar prejuízos daqueles afetados pelos danos ecológicos. 

Um exemplo ilustrativo: o uso do crédito presumido de IPI para incentivar a 

reciclagem de resíduos (ver seção V). 

Há situações extremas em que as autoridades devem controlar as próprias taxas 

de crescimento econômico. Por exemplo: a não concessão de outorgas para o 

uso de recursos hídricos de determinada bacia, quando houver indicações 

inequívocas de que os padrões de crescimento vigentes já atingiram ou 

excederam os limites apropriados do ótimo antropocêntrico e do ótimo biocêntrico 

da bacia hidrográfica (ver Eixo 3). 

Finalmente, há que se destacar uma alavancagem das políticas públicas 

ambientais no Brasil se estas vierem a adotar instrumentos econômicos 

inovadores que têm sido usados em alguns países com elevado grau de eficácia 

para atingir os seus objetivos. Cite-se, por exemplo, o caso dos títulos 

negociáveis, onde o governo estabelece um sistema de permissões negociáveis 

para o uso de um recurso ambiental (ar puro, bacia hidrográfica, etc.), leiloa ou 

distribui as permissões, monitorando o cumprimento de metas ambientais e o 

processo de negociação dessas permissões através de preços de mercado. 

É evidente que, há muitos obstáculos para se avançarem as políticas públicas 

ambientais visando a se escapar dos problemas e das limitações das políticas de 

comando e controle predominantes atualmente no Brasil. Esses obstáculos vão 

desde as enormes dificuldades para se obterem dados sobre a fronteira entre o 

sistema ecológico e o subsistema econômico, até a precificação dos custos e 

benefícios dos serviços ambientais. 

Se fosse possível dispor de uma medida diária dos impactos adversos das 

atividades de produção e de consumo sobre os ecossistemas no Brasil e em suas 

regiões (um poluitômetro à semelhança do que se dispõe atualmente para os 

impostos, diferenciado por três métricas da poluição do ar: poluição do ar, 
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desmatamento e da poluição hídrica), certamente a população poderia perceber, 

de forma mais dramática, a absoluta necessidade de avançar a qualidade das 

políticas públicas ambientais no Brasil.  

No que se refere especificamente às políticas ambientais para os recursos 

hídricos, é bom lembrar que o Brasil ao comemorar dez anos da edição da Lei 

das Águas, já se destacava um balanço bastante favorável dos resultados 

obtidos. Instalou-se o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, criou-se a 

Agência Nacional de Águas (ANA), assim como a Secretaria de Recursos 

Hídricos (a atual SRHU) do Ministério do Meio Ambiente. Agregam-se a esse 

esforço a criação dos Comitês Nacionais de Bacias Hidrográficas e a instalação 

de Comitês Estaduais. Em alguns desses Comitês Nacionais, já se dispõe de 

todos os instrumentos de gestão implantados. E, principalmente, a SRHU e a 

ANA elaboraram, com intensa mobilização da sociedade brasileira, o Plano 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) cuja implementação se estenderá até 

2020. Mas, se muito se fez, muito mais precisará ser feito para colocar o uso 

sustentável de nossas bacias hidrográficas na agenda das prioridades nacionais 

de desenvolvimento. Há, pelo menos, três dimensões a serem percorridas para 

que se avance na qualidade das políticas de recursos hídricos no País. 

Em primeiro lugar, é preciso aperfeiçoar e fortalecer politicamente os 

mecanismos institucionais para a solução dos crescentes conflitos em 

torno da oferta e da qualidade dos recursos hídricos transfronteiriços. A 

água é um recurso natural que gera uma interdependência entre produtores e 

consumidores das diferentes regiões de qualquer país. O uso alternativo dos 

recursos escassos de uma bacia hidrográfica interestadual forma um ambiente de 

tensões e conflitos entre os interesses regionais, sempre que os diversos agentes 

econômicos de cada região têm objetivos diferenciados (irrigação, consumo 

humano e animal, produção de energia, etc.) para a alocação dos recursos 

hídricos. O exemplo mais recente dessas tensões está nos debates públicos 

intermináveis sobre o Projeto de Transposição do Rio São Francisco, uma bacia 

hidrográfica transfronteiriça interestadual. No caso específico dos cursos de água 

transfronteiriços internacionais, as tensões e os conflitos tendem a se amplificar 

geometricamente, pois não existe nenhuma estrutura institucional que possa 
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dirimi-los por meio de regulamentações impositivas, como no caso atual das 

controvérsias entre Brasil e Bolívia sobre a construção das hidroelétricas do Rio 

Madeira. 

Em segundo lugar, há que se buscar soluções ousadas e com maior sentido 

de urgência para estancar o uso predatório e a degradação de nossas 

bacias hidrográficas. Em se tratando dos recursos hídricos, destaca-se que 

esses padecem do que se denomina a tragédia dos comuns, que ilustra porque 

os recursos comuns são utilizados em excesso (ou são congestionados) e em 

ritmo maior do que seria desejável do ponto de vista das atuais e futuras gerações 

da sociedade. Os recursos comuns (ar puro e água limpa, por exemplo), como 

todos os bens públicos, não são excludentes, ou seja, estão disponíveis 

gratuitamente para todos que quiserem usá-los com objetivos múltiplos (para 

consumo, para preservar, etc.). Entretanto, não custa insistir, semelhantes aos 

bens privados, os recursos comuns são rivais: o uso de um recurso comum (a 

disponibilidade de um aquífero, por exemplo) por um grupo de pessoas reduz as 

possibilidades de que outros grupos possam utilizá-los. Como consequência, 

dado o suprimento ou o fornecimento de um recurso comum, num intervalo maior 

ou menor de tempo, os formuladores de políticas públicas precisam se preocupar 

com a quantidade e a qualidade desse recurso. 

Em terceiro lugar, seguindo os países com experiência superior a um século 

no manejo de ações regulatórias, é preciso ampliar o uso de mecanismos e 

instrumentos econômicos de mercado e associá-los às estruturas 

regulatórias para viabilizar soluções para os problemas ambientais com 

menores custos de oportunidade para a sociedade brasileira. Por meio de 

mecanismos e instrumentos de intervenção direta e indireta, o Poder Público 

poderá utilizar o sistema de preços relativos de mercado, visando a estimular ou 

desestimular a produção e o consumo dos bens e serviços, de acordo com sua 

contribuição positiva ou negativa para o processo de desenvolvimento 

sustentável.  

Enfim, há uma crise latente em torno de uma água de qualidade decrescente 

e de uma demanda em crescimento exponencial no País, que se exprime 

pela tragédia anunciada para o bem-estar das futuras gerações de 
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brasileiros agravada pelos impactos econômicos e ecológicos adversos das 

mudanças climáticas (ver Box 6). 
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BOX 6 

2050: PETRÓLEO OU ÁGUA? 

Como vimos, existem algumas regras práticas de sustentabilidade ambiental em torno das quais já se obteve um certo nível de 

consenso entre os especialistas. Utilizar os recursos renováveis a taxas menores ou iguais à taxa natural que podem regenerar. A 

exaustão dos recursos não renováveis deveria ser compensada pelo uso de parcela dos seus resultados ou do seu excedente 

econômico para cultivar recursos renováveis substitutos (diesel mineral versus biodiesel, por exemplo). Manter sempre os fluxos de 

resíduos ou dejetos no meio ambiente no nível igual ou abaixo de sua capacidade assimilativa ou de suporte. A vegetação nativa e 

os ecossistemas críticos deveriam ser preservados, reabilitados e/ou restaurados. Essas e outras regras de sustentabilidade 

constituem, atualmente, os fundamentos das políticas ambientais no Brasil e em outros países e regiões. 

Ora, quando se estabelece uma projeção comparativa sobre o uso sustentável de dois recursos naturais no Brasil, a água e o 

petróleo, é possível que se chegue à conclusão de que o fator mais escasso para atender às múltiplas demandas da nossa 

sociedade, em torno de 2050, venha a ser a água. Há argumentos práticos que podem apoiar essa proposição intuitiva: as novas 

descobertas de reservas de petróleo no País, a crescente oferta nos mercados de substitutos para os derivados do petróleo 

enquanto nada absolutamente substitui a água, fatores climáticos que tornam irregular a disponibilidade de recursos hídricos em 

inúmeras regiões, a maior transportabilidade econômica do petróleo que dispõe de muita energia por unidade de peso ou volume, 

etc. 

Entretanto, o argumento analítico mais poderoso para consubstanciar a ideia, de que a água será o mais significativo dos fatores 

escassos para definir a qualidade de vida dos brasileiros nas próximas décadas, é a imensa dificuldade político-institucional para se 

gerarem sinais indicativos para a nossa população de que a água é um bem econômico e não um bem livre. A exceção a este 

contexto fica por conta dos sistemas metropolitanos de abastecimento de água e esgoto, nos quais a precificação da água pelas 

Companhias de Saneamento é um sinal visível para os cidadãos de que estão consumindo um bem econômico, ainda que possa 

estar sendo subsidiado para os grupos sociais mais desalentados economicamente. O recurso hídrico é um recurso de uso comum 

que tende a apresentar externalidade negativa quando sujeito a congestionamento de demanda, tornando-se relativamente escasso 

pelo seu uso em excesso. 

A experiência internacional mostra que há quatro mecanismos fundamentais para induzir as pessoas que usam recursos comuns a 

internalizar os custos que impõem aos outros, no presente ou no futuro. Impostos e taxas, que provocam alteração direta nos níveis 

de preços e de custos dos recursos hídricos. Regulamentações por comando e controle (normas, leis, etc.), que dependem, para se 

efetivar, da capacidade operacional da máquina administrativa dos três níveis de Governo. Um sistema de licenças comercializáveis 

para o direito de usar o recurso comum; equivale à criação de um mercado de títulos negociáveis a partir da legislação modificada ou 

de regulação. Tornar o recurso excluível e atribuir direitos de propriedade a alguns indivíduos, o que pode trazer à tona problemas 

complexos de natureza distributiva, qual seja, o acesso dos pobres ao consumo de água, uma das necessidades básicas para a sua 

sobrevivência. Esses mecanismos podem ser acionados de maneira complementar e sinergética pelas políticas públicas. 

No caso brasileiro, o mecanismo institucional mais adequado e flexível para acelerar a conscientização popular de que os recursos 

hídricos têm de ser economizados em benefício das atuais e das futuras gerações, é a dinamização e a integração dos instrumentos 

de gestão de recursos hídricos coordenados pela Agência Nacional de Águas (ANA). Esses instrumentos envolvem a cobrança pelo 

uso dos recursos hídricos, a outorga de direito de uso da água, o enquadramento dos corpos d’água, a fiscalização e o sistema  de 

informações. Esses instrumentos tendem a ser razoavelmente descentralizados por meio da gestão compartilhada dos Comitês de 

Bacias, cujas experiências iniciais sinalizam que é expressivo o seu potencial de gestão de recursos hídricos escassos que têm usos 

alternativos. 

É preciso, pois, estabelecer uma nova governabilidade da água no Brasil para atenuar conflitos e tensões pelo seu uso, que já 

começam a ser observados em algumas regiões como é o caso mencionado da transposição do rio São Francisco ou no eixo Rio – 

São Paulo. 
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III. POLÍTICAS E INSTITUIÇÕES PARA MITIGAR OS IMPACTOS DAS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

III.1. Estruturas Regulatórias e Instrumentos Econômicos nas Políticas 

Ambientais 

O objetivo desta seção é apresentar as diferentes medidas, instrumentos e 

mecanismos que visam a conceber e a implementar as políticas ambientais 

no Brasil. A ênfase será dada às políticas ambientais para a gestão 

sustentável dos recursos hídricos e à mitigação dos impactos econômicos e 

ecológicos adversos das mudanças climáticas. 

Em primeiro lugar, é preciso destacar como a ausência e a efetividade das 

políticas ambientais no Brasil durante um longo período de nossa história 

contemporânea foram, em grande parte, responsáveis pela decadência 

econômica de muitos municípios e regiões. O Box 7 procura ilustrar este 

argumento e a Figura 8 mostra como os municípios localizados na Mata Atlântica 

e no Semiárido tornaram-se áreas economicamente deprimidas após o uso não 

sustentável de sua base de recursos naturais, o que, ao reduzir a produtividade 

desses recursos acaba por desencadear círculos viciosos da pobreza e do 

subdesenvolvimento. Alguns municípios do Estado do Pará também se destacam 

na Figura 8 como economicamente deprimidos como resultado do desmatamento 

predatório da Amazônia. 
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BOX 7 

A DECADÊNCIA ECONÔMICA  

Após a II Grande Guerra, o conjunto de teorias, estudos e pesquisas procurando analisar o processo de crescimento das regiões de um país 

se ampliou e se diversificou significativamente. Hoje é possível, com razoável exatidão, definir o que se deve fazer para mobilizar as 

potencialidades de crescimento de uma região: as pré-condições político-institucionais, as ações e as políticas prioritárias, as estratégias e 

os instrumentos específicos a serem adotados, etc. Conhece-se razoavelmente não apenas o que fazer, mas também como fazer para 

acelerar o crescimento de regiões nas quais podem se identificar potencialidades latentes ou tácitas de desenvolvimento.  

Entretanto, não sabemos lidar adequadamente com os processos de reversão da decadência econômica e, no Brasil, há um número maior 

de regiões e localidades em estágio de baixo crescimento crônico ou de depressão econômica do que regiões e localidades de 

desenvolvimento. Basta constatar que dos 5665 municípios mais de 2500 estão com o seu PIB per capita bem inferior a 50 por cento do PIB 

per capita brasileiro, sem demonstrar, contudo, ao longo das últimas décadas ter encontrado as portas de saída para a sua estagnação 

econômica. Em 2010, muitos desses municípios tinham o PIB per capita inferior a 30 por cento do PIB per capita brasileiro (ver Figura 8). 

Ao nível das regiões brasileiras, são muitos os exemplos históricos daquelas que entraram num processo de decadência econômica 

aparentemente irreversível. Citam-se inúmeras, com áreas geograficamente extensas e relativa densidade demográfica, que vivenciaram do 

ponto de vista histórico etapas de auge e declínio de desenvolvimento: o Sertão e o Agreste do Nordeste, as áreas de desmatamento da 

Amazônia, toda a extensão do Leste Brasileiro onde se destruiu a Mata Atlântica, o Vale do Ribeira no Sul do Estado de São Paulo e no 

leste do Estado do Paraná, a Metade Sul do Rio Grande do Sul, etc. Municípios e regiões economicamente decadentes são enclaves 

espaciais de estagnação econômica e de baixo desenvolvimento social nas quais grande parte das famílias vive sob a proteção de 

algum tipo de política social compensatória e os governos locais, sustentados pelas transferências constitucionais e não 

constitucionais do Governo Federal. A sua sobrevivência econômico-financeira se dá através de mesadas intergovernamentais (políticas 

sociais compensatórias e fundos de transferência fiscal). Estamos falando do contexto socioeconômico que preside as condições de vida de 

60 a 70 milhões de brasileiros. 

Os motivos que levaram essas áreas e suas populações à decadência econômica são múltiplos e diferenciados. Em muitas regiões, foi o 

longo período de uso não sustentável de sua riqueza natural que acabou por impactar negativamente a produtividade de seus recursos 

renováveis e não renováveis. Em outras, foram o atraso tecnológico e a adoção de técnicas de gestão empresarial superadas que não 

resistiram à competição pós-globalização da economia brasileira. Sem desconsiderar que os deslocamentos das fronteiras agrícolas e 

minerárias na direção do Centro-Oeste e do Norte do País deixaram vulneráveis e fragilizadas as economias regionais que tradicionalmente 

produziam as carnes e os grãos para os mercados internos e externos. 

É extremamente difícil restaurar o processo de desenvolvimento de municípios e regiões que entraram num inexorável processo de declínio 

econômico. A formulação e a implementação de políticas de desenvolvimento dessas áreas não encontram suporte em abordagens 

analíticas (informação e conhecimento) sobre a decadência econômica. Celso Furtado destaca a assimetria da involução econômica 

lembrando que o desenvolvimento não é um processo perfeitamente reversível, que o retrocesso não traduz um movimento simétrico ao do 

progresso ou desenvolvimento e que, se não levarmos em conta essa assimetria, dificilmente poderemos entender certos processos 

históricos de interesse na formação da economia moderna*. 

Há pelo menos dois obstáculos político-institucionais para a reestruturação do processo de desenvolvimento de áreas economicamente 

deprimidas. Falta à sua população capacidade endógena de mobilização social e política para equacionar os seus problemas de baixo 

crescimento econômico e de elevados índices de pobreza e de indigência, ficando numa atitude conformista à espera de alguma força 

exógena vinda dos mercados e das políticas públicas territoriais que possa revolver as entranhas de seu subdesenvolvimento.  

Infelizmente das atuais políticas públicas pouco pode se esperar de sua capacidade transformadora. No âmbito do Governo Federal, onde as 

principais instituições e os melhores quadros técnicos estão envoltos na solução das questões de curto prazo da economia bras ileira, as 

políticas territoriais estão marginalizadas, sem status político, sem centralidade administrativa e desprovida de instrumentos eficazes para 

superar problemas que exigem visão de longo prazo, paciência administrativa, sabedoria técnica e arte de negociação. 

* Peter Friedrich and Chang Woon Nam “Economic decline and public intervention: do special economic zones matter?” apud Capello, R. and 

Nijkamp, P. Handbook of Regional Growth and Development Theories, EE, 2009. Furtado, C. Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, 

Abril Cultural, Coleção os Economistas. Furtado, C. Celso Furtado – Essencial, Penguin, 2013. Acemoglu, D. and Robinson, J. Why Nations Fail: 

The Origins of Power, Prosperity and Poverty, Crown, 2012. 
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FIGURA 8 

Brasil: Municípios com PIB per capita inferior a 30% do PIB per capita do Brasil - 2010 

 

Fonte: FIBGE/PHORUM 

OBS: muitos municípios que aparecem na Amazônia Oriental ainda não têm expressão monetária 

mais significativa no cálculo do PIB local; muitas de suas áreas se constituem em um vazio 

demográfico e econômico. 

As políticas ambientais no Brasil, ao longo das últimas décadas, se 

apoiaram intensamente no uso de regulamentações (leis, decretos, 

portarias, etc.) formuladas e executadas por órgãos da administração direta 

e da administração indireta dos três níveis de governo (União, Estados e 

Municípios) e, em princípio, articuladas entre os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. Essas regulamentações têm, atualmente, na Lei 
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Federal 9.605, de fevereiro de 1998 (a Lei dos Crimes Ambientais), um poderoso 

dispositivo sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente. Trata-se de um sistema de comando e 

controle para fazer valer os objetivos de uma política ambiental (de conservação 

ou de preservação dos ecossistemas, de recuperação de áreas ecologicamente 

degradadas, etc.)13. 

É evidente que não se pode subestimar a estrutura regulatória que serve de 

base institucional para a concepção e a execução das políticas de 

desenvolvimento sustentável, inclusive as que utilizam mais amplamente os 

mecanismos baseados em mercado. Recentemente, por exemplo, a SÉRIE 

ISO 14000 passou a conter as normas ambientais de mercado que, quando 

introduzidas no Brasil, através das NBRs, estabeleceram os princípios gerais para 

a implantação do Sistema de Gestão Ambiental e para a Auditoria Ambiental. 

Todo esse conjunto de normas visa à integração dos princípios de qualidade 

ambiental na gestão empresarial, e constitui o suporte jurídico tanto para a 

execução de leis e normas, quanto para a implantação dos instrumentos 

econômicos. 

Entretanto, quando se processa e se consolida todo o amplo conjunto de 

regulamentações relativas ao uso de recursos ambientais do Brasil, é difícil 

explicar como se generalizaram e se aprofundaram tanto as formas de exploração 

predatória desses recursos, deixando, em muitas situações, um rastro de pobreza 

e de devastação ecológica para as populações locais (ver Box 7). Há diversos 

fatores que explicam o relativo fracasso das estruturas regulatórias que visam a 

controlar o uso predatório dos recursos naturais renováveis e não renováveis do 

Brasil: 

 Embora na própria formulação e, principalmente, na implementação de um 

programa regulatório, haja necessidade de um volume significativo de 

recursos escassos públicos (financeiros, institucionais, etc.), não há 

tradição, no País, de submeter previamente às autoridades econômicas do 

Orçamento e do Tesouro, as implicações das despesas de custeio 

                                                           
13  Haddad, P. R. e Rezende F. Instrumentos Econômicos para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, MMA, 

Brasília, 2002. Viscusi, W. K., Vernon, J. M. e Harrington Jr., J. E. Economics of Regulation and Antitrust, MIT 
Press, 1998. 
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(fiscalização, serviços de terceiros, etc.) e de investimento (equipamentos 

especializados, meios de transporte e de comunicação, etc.) previstas para 

as ações regulatórias mais significativas; frequentemente, essas 

autoridades são surpreendidas por pressões de gastos decorrentes das 

normas e regulamentações que parecem desconhecer, as quais 

frequentemente não chegam a se concretizar; 

 Não há preocupação de se estimarem os custos e benefícios diferenciados 

das ações regulatórias para os diversos grupos sociais, setores produtivos 

e regiões impactados por essas ações (impactos distributivos); 

 Não há a prática de se buscarem alternativas de políticas mais desejáveis 

em termos de menores custos administrativos, maior eficácia, efeitos 

distributivos, etc., para que os mesmos objetivos da regulamentação sejam 

atingidos, como, por exemplo, a alternativa de custo-efetividade do uso de 

algum mecanismo descentralizado de mercado; 

 Falta de determinação política, principalmente dos níveis de Poder Local, 

para aplicar as leis com o rigor necessário, uma vez que, para as 

comunidades locais, os recursos ambientais têm valor econômico de uso e 

de troca, mesmo quando mobilizados predatoriamente; 

 A debilidade administrativa e a fragilidade política de órgãos ambientais 

dos três níveis de governo e sua falta de articulação intra e intersetorial. 

Em geral, pode-se observar que: 1) quanto mais rigorosos forem os critérios de 

uma agência pública quanto aos padrões estabelecidos para a qualidade 

ambiental, maiores serão as chances de ter de defender estes critérios em 

morosos processos administrativos ou em recursos interpostos em tribunais não 

especializados e de ficar-se impotente diante da continuidade dos processos de 

poluição; 2) custos administrativos elevados, assimetrias no acesso a informações 

relevantes, conflitos legais, lentidões em processos administrativos e judiciais, 

diversidades de situações tecnológicas e econômicas entre firmas de um mesmo 

setor, entre outros motivos, fazem com que um programa bem sucedido de 

regulamentação direta seja uma forma de intervenção governamental, com custos 

políticos e econômicos muito elevados; 3) ao mesmo tempo, a gestão cotidiana 
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das normas e regulamentos em vigor não consegue conquistar confiabilidade por 

parte da opinião pública quanto à sua eficiência e à sua eficácia, dadas as 

dificuldades observadas na capacidade operacional dos órgãos gestores (falta de 

pessoal especializado, níveis de salários insatisfatórios, baixo nível de motivação 

para o trabalho, etc.). 

Diante dessas dificuldades operacionais, os países que detêm uma experiência 

superior a um século (EE.UU. França, Inglaterra, etc.) no manejo de ações 

regulatórias, procuraram desenvolver mecanismos e instrumentos econômicos 

de mercado para viabilizar soluções para os problemas ambientais com menores 

custos de oportunidade para a sociedade. O sistema de preços relativos de 

mercado tem, em geral, a capacidade de emitir sinais para produtores e 

consumidores sobre a escassez relativa dos bens e serviços para o 

consumo da sociedade no presente e, também, no futuro, assim como os 

custos de oportunidade na produção de bens e serviços, ou seja, o valor 

real dos recursos utilizados na alternativa mais desejada. Por meio de 

mecanismos e instrumentos de intervenção direta e indireta, o Poder Público 

poderá estimular ou desestimular a produção e o consumo dos bens e serviços, 

de acordo com sua contribuição positiva ou negativa para o processo de 

desenvolvimento sustentável. Na verdade, o uso de instrumentos econômicos nas 

políticas ambientais complementa os esforços dos mecanismos de comando e 

controle e os de gestão compartilhada dos recursos naturais. Esses instrumentos, 

que nos países desenvolvidos já se aproximam de 150 na prática, têm sua 

eficácia por meio da: a) alteração direta dos níveis de preços e de custos, por 

meio da emissão de taxas de efluentes, por exemplo; b) alteração indireta de 

preços e de custos, por incentivos fiscais ou financeiros, por exemplo; c) criação 

de mercados ou apoio a mercados, como, por exemplo, na organização de 

mercados de materiais secundários de reciclagem ou na estruturação de 

ecomercados. O Diagrama 3 ilustra diferentes situações de intervenção 

governamental, com o uso de instrumentos e mecanismos de mercado e com o 

uso de regulamentações. 
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DIAGRAMA 3 

Objetivos e Alternativas de Intervenção Governamental nas Políticas de Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: F. Rezende, Finanças Públicas, Ed. Atlas (adaptação). 
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O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), em fase de atualização e de 

reformulação, estabeleceu como objetivos estratégicos: 

 a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, em 

quantidade e qualidade; 

 a redução dos conflitos reais e potenciais do uso da água, bem como a 

mitigação dos efeitos de eventos hidrológicos críticos; 

 a percepção da conservação da água como valor socioambiental relevante. 

Os mecanismos institucionais e os instrumentos para viabilizar essas 

macrodiretrizes podem ser destacados14: 

 regulamentações e sanções por comando e controle: o Poder Público, nos 

três níveis de governo, restringe a natureza e o montante de poluição ou o 

uso do recurso hídrico por meio de padrões de qualidade e da quantidade 

das águas (enquadramento dos corpos de água) o cumprimento das 

regulamentações e das normas é monitorado e fiscalizado; sanções e 

penalidades são impostas (multas, prisões, desativações, etc.) pelo não 

cumprimento dos padrões estabelecidos; é o mecanismo com 

envolvimento máximo do governo; pressupõe, para sua performance bem 

sucedida, uma máquina de fiscalização eficiente e com recursos 

abrangentes, flexíveis e não contingenciados; 

 Taxas de efluentes ou de usuários: o Poder Público aplica taxas aos 

poluidores individuais ou aos usuários dos recursos hídricos, baseado no 

uso desses recursos e na natureza da bacia hidrográfica (grau de 

criticidade dos corpos de água); as taxas devem ser suficientemente 

elevadas para reduzir impactos desfavoráveis à bacia hidrográfica; trata-se 

de um mecanismo misto que combina comando e controle (fixação de 

padrões) e mecanismos de mercado; 

 Permissões ou certificados negociáveis: o Poder Público estabelece um 

sistema de permissões negociáveis para poluição ou uso do recurso 

                                                           
14 Portney, P. R. and Stavins, R. N. Public Policies for Environmental Protection. Resources for the Future, 2000. Kolstad, C. D. 

Environmental Economics, Oxford University Press, 2000. Bontems, P. et Rotillan, G. L’économie de l’environment, La 

Découverte, 2007. Vivien, F-D. Le développement soutenable, La Découverte, 2005. 



 
 

 

62 
 

hídrico (na outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos), leiloa ou 

distribui as permissões e monitora o cumprimento; poluidores ou usuários 

do recurso hídrico negociam as permissões por meio de preços de 

mercado não regulados; mecanismo orientado pelo mercado visando a 

minimizar o nível de risco da degradação de uma bacia hidrográfica 

(blindagem das suas características de quantidade e de qualidade); 

 Classificação de desempenho: o Poder Público apoia programas de 

certificação ou de classificação que requeiram a divulgação de informações 

ambientais (temperatura, odor, nutrientes, oxigênio dissolvido, turbidez, 

etc.) de produtos ou serviços de uso final das águas (consumo, pesca, 

natação, velejar), que sejam “ambientalmente amigáveis”; um mecanismo 

que valoriza a iniciativa privada crescente e a importância do sistema de 

informações sobre recursos hídricos; 

 Legislação regida sobre passivos ambientais: o poluidor ou usuário do 

recurso ambiental (construção de barragens que impactam a vida 

orgânica dos rios, por exemplo) deve, por lei, pagar todos os danos aos 

prejudicados; as partes prejudicadas fazem acordos por meio de litígios e 

cortes de justiça; é um mecanismo orientado pelo litígio, podendo ser 

aplicado nas situações especiais de planejamento. 

Há um conjunto de critérios visando à seleção dos instrumentos mais apropriados 

para tornar factíveis os objetivos das políticas de desenvolvimento sustentável15. 

Considerando o caso específico da Amazônia como ilustração, vale a pena 

destacar: 1) dada a grande biodiversidade de uma floresta tropical da 

Amazônia, é importante que o instrumento para preservar ou conservar seu 

capital natural (bacias hidrográficas, bancos genéticos, etc.) requeira 

reduzido volume de informações e que os custos de atualizá-las não sejam 

proibitivos; 2) dada a enorme dimensão geográfica da Amazônia, esquemas 

altamente técnicos e complexos podem necessitar de custos 

administrativos e gerenciais incompatíveis com a realidade fiscal e 

administrativa do País e da Região; 3) dada a existência de instituições 

político-administrativas dos três níveis de governo atuando na Amazônia, é 

                                                           
15  Bartelmus, P. Environment, Growth and Development. Routledge, 1994, London. Goldin, I and Winters, A. L. (ed.) 
The Economics of Sustainable Development. Cambridge, OCDE, 1995. 
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fundamental que se considere uma ampla aceitação política na concepção e 

na execução dos instrumentos econômicos, uma vez que podem ocorrer 

conflitos de objetivos e de prioridades no tratamento da questão ambiental 

nas relações federativas. 

Os instrumentos não podem gerar mecanismos fortemente regressivos 

(equidade); devem dar continuidade aos estímulos para as melhorias ambientais 

(incentivo dinâmico); devem ter a confiança dos atores sociais relevantes, mesmo 

num contexto de inevitáveis incertezas (fidedignidade), etc. Enfim, a escolha dos 

instrumentos mais adequados para viabilizar os objetivos das políticas ambientais 

depende de características de cada situação socioeconômica. Em geral, a 

experiência internacional acumulada no uso destes instrumentos, tem sido mais 

frequente em questões ambientais urbanas e em menor intensidade às questões 

ligadas às florestas tropicais. 

Neste sentido, é preferível adotar-se uma abordagem pragmática que 

considere instrumentos múltiplos, onde cada instrumento focalize uma 

dimensão relevante da questão ambiental e disponha de maior eficácia. Não 

há, pois, uma regra simples que permita decidir, em situações específicas 

de intervenção governamental, entre o uso de instrumentos e mecanismos 

de mercado e o uso de regulamentações. Há vantagens e desvantagens em 

cada instrumento de intervenção, em termos de eficiência, de eficácia e de 

equidade. Sempre que possível, a melhor alternativa será alguma solução de 

compromisso que busque a sinergia entre as vantagens cumulativas dos 

dois tipos de instrumentos. A experiência na condução das políticas 

ambientais, em diversos países e regiões, mostra que, em quase todas as 

situações, é possível encontrar uma combinação mais eficiente, mais eficaz 

e mais equânime dos dois instrumentos, dando-lhes um caráter de 

complementaridade e não de exclusão operacional. 

Dada a natureza deste Relatório, destacamos, em primeiro lugar, uma tipologia 

dos instrumentos de política ambiental utilizadas com maior frequência na gestão 

da qualidade da água, tomando como referência as experiências da Nova 

Zelândia (ver Box 8). Na penúltima seção do Relatório, iremos focalizar 
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instrumentos econômicos e mecanismos institucionais que têm sido acionados 

com maior frequência no Brasil. 

Estudo do Banco Mundial16, ao analisar a situação de países da América Latina e 

do Caribe, mostra que a introdução de instrumentos baseados em mercado nas 

políticas ambientais não constitui uma panaceia para a solução dos problemas 

quase sempre associados ao sistema de comando e controle por meio de 

regulamentações. A implementação de muitos desses instrumentos também 

apresenta restrições que persistem em três áreas: 1) os obstáculos institucionais: 

fragilidades institucionais (a falta de recursos financeiros, inexperiência 

administrativa, jurisdição imprecisa, falta de vontade política, etc.) limitam a 

efetiva implementação dos instrumentos; 2) a intensidade administrativa dos 

instrumentos baseados em mercado permanece muito elevada; elementos 

regulatórios e uma forte base institucional são indispensáveis para implementar 

os instrumentos: requisitos de monitoração e de concepção legal, consultas 

públicas, sistemas de arrecadação, etc.; 3) reformas baseadas em mercado 

(liberalização do comércio, reforma fiscal, privatizações, etc.) podem favorecer ou 

prejudicar o avanço do processo de implementação dos instrumentos: a retirada 

de subsídios, por exemplo, pode alinhar favoravelmente custos privados com 

custos sociais; entretanto, o processo de desregulamentação pode eliminar ações 

regulatórias necessárias aos instrumentos, assim como reformas do setor público 

podem enfraquecer a base institucional necessária para que os instrumentos 

operem efetivamente.  

 

 

                                                           
16 Huber, R. M., Ruitenbeek, J., Seroa da Motta, R. “Market Based Instruments for Environmental Policymaking in Latin 

America and The Caribbean – Lessons from Eleven Countries”. W. B., Discussion Paper No. 381, 1998. 
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BOX 8 

TIPOLOGIA DOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA AMBIENTAL 

Instrumentos não baseados no mercado: 

 Padrões baseados na produção ou na performance – este tipo de instrumento envolve o estabelecimento de limites 

na performance ou na produção (exemplo: limites na carga ou concentração de efluentes numa bacia hidrográfica). 

 Insumos baseados em padrões de práticas ou processos – este instrumento envolve o estabelecimento de limites no 

nível de insumo, especificando uma tecnologia em particular a ser usada na produção (requisitos de tecnologia ou de 

prática de melhor gestão) ou regulações de desenvolvimento ou de zoneamentos. 

 Educação, persuasão moral – este instrumento procura influenciar comportamentos no sentido de melhorar 

resultados ambientais de maior expressão, através da educação daqueles que criam externalidades em torno dos 

benefícios públicos ou privados da redução dessas externalidades. 

Instrumentos econômicos: 

Instrumentos baseados no preço – são instrumentos que procuram influenciar a performance ambiental através da 

taxação de externalidades negativas ou subsidiando ações de mitigação. Há inúmeras variantes que incluem: 

 Taxas ambientais – taxas com níveis relacionados com a intensidade da externalidade ambiental (exemplo: multas 

por descarga de efluentes). Implementações alternativas podem envolver taxas sobre insumos relacionados a uma 

externalidade (taxa para registro de veículo baseada na potência do motor como uma proxis para multa de descarga 

de efluentes). 

 Incentivos fiscais – envolvem subsidiar o custo de ações para mitigar uma externalidade. Frequentemente, os níveis 

de incentivos fiscais são estabelecidos através de taxas fixas. 

 Licitação ou leilão – é uma abordagem alternativa para a distribuição de incentivos fiscais que envolvam a 

distribuição de recursos através de licitação ou leilão. Envolve os agentes que procuram incentivos fiscais realizando 

ofertas que descrevem ações de mitigação e condições de rateio de custos. O Governo seleciona entre as ofertas 

realizadas, baseando-se no valor da mitigação pelo custo compartilhado em moeda nacional. 

Instrumentos baseados na quantidade – envolve o estabelecimento de padrões para o esforço de mitigação (exemplo: 

padrões de emissão) e permite negociação entre os agentes que promovem a mitigação (permite a baixa performance 

individual se ela é compensada por alta performance em outro local). Há duas variantes principais: 

 Permissões negociáveis – envolve o estabelecimento de direitos individuais com relação ao nível de insumo, nível de 

produção ou padrões de performance (exemplo: agentes são beneficiados por nível tolerável de emissões de acordo 

com o número de permissões para emitir). A partir daí, os agentes têm permissão para exceder o padrão, se 

adquirirem permissões adicionais de outro que estiver abaixo das emissões permitidas e têm, portanto, permissões 

excedentes. 

 Compensação ambiental – compensações ambientais são ações realizadas para alcançar um padrão (redução de 

poluição ou de impactos ambientais) em um local distante de onde a ação causadora de externalidade ambiental 

ocorre. O próprio agente causador da externalidade pode realizar a ação ou pagar para que outros o façam. 

 Instrumentos de eliminação de barreiras de mercado – focaliza a melhoria de resultados ambientais através do 

aumento da consciência do consumidor sobre os atributos de produtos, ou removendo barreiras às atividades do 

mercado.  A criação de esquemas de rotulação de produtos é talvez o instrumento econômico mais utilizado nesta 

abordagem. Envolvem o fornecimento de informação sobre os resultados ambientais da produção, de tal forma que 

aqueles que valorizam a incorporação de benefícios ambientais possam expressar suas preferências através do 

mercado. 

Fonte: Darlon Hatton MacDonald, Jeff Connor and Mark Morrison – Economic Instruments for Managing Water Quality in 



 
 

 

66 
 

Em relação às estratégias para atenuar os impactos adversos sobre os 

ecossistemas e o subsistema econômico, iremos concentrar nossa atenção ao 

longo das próximas seções nas estratégias de adaptação e de mitigação17. 

Estratégias de adaptação envolvem esforços para modificar o sistema natural e 

o sistema humano visando a minimizar os danos decorrentes das mudanças 

climáticas. Exemplos: as modificações nos assentamentos humanos das áreas 

costeiras levando em consideração a elevação do nível do mar; a preparação dos 

serviços de saúde para lidar com as consequências das mudanças nas condições 

de doenças resultantes de um clima mais quente; etc. 

As estratégias de mitigação procuram moderar o aumento da temperatura 

utilizando procedimentos para reduzir as emissões de GEE ou aumentar a 

capacidade natural do Planeta para absorver gases de efeito estufa. Exemplos se 

referem principalmente às estratégias para reduzir as emissões de CO2 e CO2-e 

utilizando menos energias de combustíveis fósseis e/ou utilizando energias 

alternativas (eólica, fotovoltaica, hídrica, etc.) que não produzam direta e 

indiretamente valores significativos de CO2 e/ou CO2-e. 

Apesar das diferenças inerentes às duas estratégias, há uma relação entre elas: 

“esforços feitos para resolver um problema atenua a necessidade de agir com 

relação ao outro... por exemplo: o reflorestamento é ao mesmo tempo uma 

medida de mitigação e uma medida de adaptação: florestas em crescimento 

absorvem CO2 (mitigação) enquanto mantêm serviços ambientais, o que 

geralmente intensifica a resiliência a choques climáticos (adaptação)”.18 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Tietenberg, T. and Lewis, L. Environmental and Natural Resource Economics, Pearson, 2012.  
18 Margulis, S. , Debeux, C. B. S. and Marcovitch, J. The Economics of Climate Change in Brazil: Costs and Opportunities, 

FEA/USP, 2011. Uma visão atualizada desses impactos está apresentada nos demais Eixos do Estudo ANA-CGEE.  
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III.2. Estratégias, Custos e Benefícios Gerais 

Na seção II.4, mostramos como a visão tradicional da Economia define o valor 

total da natureza. Embora esta definição procure maior abrangência analítica 

incluindo o valor de uso e o valor de não uso dos recursos ambientais, ela ainda é 

muito limitada e parcial ao nível operacional. No texto central do TEEB, há 

algumas mensagens chave sobre o contexto sociocultural da avaliação dos 

ecossistemas e da biodiversidade19, destacando-se: 

“Valuation, including economic valuation, functions as a system of cultural 

projection which imposes a way of thinking and a form of relationship with the 

environment and reflects particular perceived realities, worldviews, mind sets and 

belief systems. However, it can also serve as a tool for self-reflection and 

feedback mechanism which helps people rethink their relations to the natural 

                                                           
19 Kumar, P. (ed.) – TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity – Ecological and Economic Foundations, Earthscan, 

2010 (chap. 4). (PNUMA) 

Podemos tomar como referência o estudo da FEA/USP para analisar os impactos das 

mudanças climáticas sobre os recursos hídricos do País, a fim de delimitar a intensidade e a 

cadência das medidas adaptativas e das medidas mitigatórias a serem adotadas nas 

políticas ambientais: 

 Os resultados são alarmantes para algumas bacias hidrográficas, especialmente para 

a Região Nordeste, embora não haja consenso sobre muitos estudos relativos à 

dinâmica da precipitação de chuvas; 

 Nas bacias das partes ocidentais do Nordeste e nas bacias do Atlântico Ocidental, 

uma redução rápida nos fluxos é estimada em torno de 2100 e os valores resultantes 

dos fluxos são próximos de zero, em qualquer dos dois cenários construídos; 

 O declínio na precipitação de chuvas poderá impactar os fluxos dos rios nas 

principais bacias que geram energia hidroelétrica no Nordeste (bacias do Parnaíba e 

do Atlântico Ocidental) com redução dos fluxos em torno de 90 por cento entre 2070 

e 2100; 

 A oferta de águas de superfície para quase todas as regiões do Brasil indica 

tendência declinante, com substancial diminuição dos excedentes de águas; etc. 
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environment and increase knowledge about the consequences of consumption, 

choices and behavior”.  

A fragilidade e a limitação da análise econômica para avaliar os impactos das 

mudanças climáticas em situação específica (a perda da biodiversidade, a morte 

de um rio, os impactos sobre a saúde pública) podem ser ilustradas através das 

controvérsias sobre a aplicação de um instrumento de prática usual entre os 

economistas: a análise custo-benefício. O primeiro argumento se refere à questão 

da atualização dos custos e dos benefícios das mudanças climáticas para as 

gerações futuras. Eriksson e Andersson (op. cit. Chap. 6) dão um exemplo 

ilustrativo do que denominam “tyranny of discounting”, um problema 

essencialmente de deslocar os custos e os benefícios de um projeto para as 

gerações futuras. 

Suponha que os custos do aquecimento global (por exemplo, a elevação do nível 

do mar) após 100 anos possam ser calculados em 1 milhão de euros per capita 

(migração forçada, infraestrutura destruída, construção de barragens, etc.). Ao se 

utilizar a técnica de desconto para estimar o valor presente dos danos futuros 

(assumindo uma taxa de juros de 8 por cento) chega-se a: 

𝐸$ 1.000.000

(1,08)100
= 𝐸$ 455 

(ou seja, o dano ecológico de 1 milhão de euros per capita depois de 100 anos 

vale hoje 455 euros per capita). Perguntam os dois autores: vale a pena usar 

parte da poupança nacional não mais em programas e projetos voltados para o 

crescimento econômico e a redução das desigualdades sociais ou da pobreza 

para investir em ações de mitigação das mudanças climáticas, dado este custo 

estimado para os danos ecológicos? Embora o custo per capita dos danos 

ecológicos para os que viverão daqui a 100 anos seja efetivamente de 1 milhão 

de euros, a técnica de desconto da análise custo-benefício leva à diminuição 

sistemática do valor dos custos no longo prazo. Por isto, muitos consideram 

aético usar uma taxa de desconto positiva em projetos cujos impactos 

ocorrem num futuro distante (como os de mudanças climáticas sem 
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controle) porque isto põe peso menor no bem-estar das gerações futuras20. 

Nicholas Stern, por exemplo, argumenta que, como é aético descontar o futuro 

das gerações futuras, deveria ser utilizada uma taxa de desconto muito pequena 

(próxima de zero) para calcular o valor presente das perdas resultantes das 

mudanças climáticas. 

Mas as controvérsias maiores sobre o uso das técnicas convencionais de análise 

custo-benefício ou benefício-custo (na literatura norte-americana) para avaliar as 

estratégias de adaptação e de mitigação dos impactos e do controle da 

concentração de CO2 e CO2-e estão justamente na avaliação monetária dos 

seus custos e benefícios ambientais. Apresentamos, em seguida, uma breve 

resenha dos métodos que são usualmente mais utilizados na avaliação 

econômico-financeira dos custos e dos benefícios dos serviços ecossistêmicos e 

da biodiversidade visando a especificar sua interação com os impactos ecológicos 

e econômicos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos. 

Existem diversos métodos para a avaliação monetária do meio ambiente (ver 

Diagrama 4). Em geral, podem se distinguir os métodos ou abordagens que se 

baseiam nas curvas de demanda de mercado, que podem mostrar as 

preferências expressas ou reveladas das pessoas e o quanto estariam dispostas 

a pagar por um recurso ambiental (por exemplo, para evitar a diminuição dos 

fluxos de uma microbacia hidrográfica). Como esse recurso, normalmente, não 

tem um mercado estruturado com preços definidos (por causa de sua 

característica semiprivada, semipública ou pública), solicita-se às pessoas que 

manifestem, direta ou indiretamente, sobre valores que atribuem aos ativos 

ambientais (bacia hidrográfica, biodiversidade, ar puro, etc.). Há, também, outros 

métodos que não se apoiam em curvas de demanda, mas em manifestações 

indiretas do valor atribuído aos recursos ambientais, como, por exemplo, os 

custos para reestruturar uma área degradada pela mineração ou pelo 

desmatamento para recompor as nascentes de um rio. 

Em geral, a mensuração das externalidades ambientais pode ser destacada em 

duas situações diferentes: 

                                                           
20 É extensa a bibliografia sobre este tema; ver, entre outros, o livro de apresentação não técnica e de fácil compreensão: Graves, 

P. E. Environmental Economics – A Critique of Benefit-Cost Analysis, Rowman and Littlefield Pub., 2007. 
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 os impactos sobre o meio ambiente são localizados ou específicos, sendo 

possível medir diretamente seus impactos negativos em termos de produção 

sacrificada ou perdida, como por exemplo, a queda na produtividade pesqueira 

em determinada bacia hidrográfica resultante de atividades antrópicas 

predatórias ou das mudanças climáticas; 

 não é possível determinar diretamente todos os efeitos ambientais e seus 

custos associados; procura-se estimar os valores que a sociedade, de alguma 

forma, atribui a estes efeitos, como por exemplo, a preservação de espécies 

raras da fauna ou da flora em florestas tropicais21. 

 

 

 

                                                           
21 Pushpam, K. and Wood, M. D. (ed.)  Valuation of Regulating Services of Ecosystems, Routledge, 2010. Baumol, W. J. and 

Oates, W.E. The Theory of Environmental Policy, Cambridge, 1988 (second edition). Pushpam, K. (ed.) TEEB - The Economics 

of Ecosystems Foundations, chap. 5, Earthscan, 2010 (PNUMA). 
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DIAGRAMA 4 

Métodos de Avaliação Monetária dos Custos e Benefícios Ambientais 

  Abordagens da Curva da Demanda       Abordagens Sem Curva da Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: R.K. Turner, D. Pearce and I. Bateman – Environmental Economics, Johns Hopkins, 1993. 
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Na primeira situação, pode ocorrer que o valor da produção sacrificada não 

esgota todos os impactos ambientais adversos, mas torna-se suficiente para rever 

as decisões sobre os investimentos a realizar (por exemplo: a pavimentação de 

uma rodovia em área ecologicamente frágil) ou sobre a introdução de medidas de 

controle (por exemplo: normas e regulamentos sobre o manejo florestal ou 

agrícola). Considere-se, por exemplo, um projeto agropecuário que se localiza à 

beira de um rio, no qual lança dejetos de defensivos agrícolas, que podem 

resultar em perda da produtividade econômica do rio no médio e no longo prazo. 

Mesmo não captando todos os impactos sobre o ecossistema, o valor da perda 

medida pode ser suficiente para que, numa avaliação social, o investimento seja 

desincentivado ou controlado por regulamentações preservacionistas (a obrigação 

de implantar um sistema de manejo dos defensivos; a mudança do processo 

tecnológico adotado no plantio; etc.) de natureza adaptativa ou de natureza 

mitigatória. 

Na segunda situação, prevalecem estimativas dos valores econômicos dos 

efeitos externos com base no conceito de disposição a pagar pelos produtos ou 

serviços em mercados de recorrência ou hipotéticos, nos quais seja possível 

identificar esses valores através de aproximações de preços. A disposição a 

pagar pelo meio ambiente (considerado como um fator econômico, sujeito à 

escassez e com custo alternativo não nulo) expressaria o valor econômico que os 

indivíduos atribuem a ele (uma área verde, um rio despoluído, etc.) em relação a 

outros bens ou serviços. O valor econômico do meio ambiente, como observado, 

poderia ser aproximado pela soma do valor de uso (atribuído pelas pessoas que 

usufruem do meio ambiente em risco) mais o valor de opção (atribuído por 

aqueles que, mesmo não usufruindo atualmente do meio ambiente, gostariam de 

dispor dele para uso futuro) mais o valor de existência (mesmo que ele não 

tenha uso atual ou futuro, diante da incerteza quanto à extensão dos danos, as 

pessoas lhe atribuem valor). 

Há diversas técnicas que procuram estimar os valores econômicos: 1) a técnica 

do preço de propriedade (tenta isolar, nas variações de preços dos imóveis 

urbanos e rurais o efeito resultante das externalidades ambientais ou explicado 

por elas estatisticamente); 2) técnica do valor associado (procura identificar, 
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através dos resultados de pesquisas diretas, o valor que as pessoas associam às 

melhorias hipotéticas do meio ambiente); 3) técnica do custo de viagem (baseia-

se nos custos de viagem que as pessoas estão dispostas a incorrer para ter 

acesso a benefícios ecológicos como uma medida aproximativa do valor 

econômico do meio ambiente). 

As abordagens que não utilizam curvas de demanda como ponto de partida são 

instrumentos heurísticos úteis na avaliação de projetos, de políticas ou de cursos 

de ação em termos de benefícios e de custos: a) método do incentivo-resposta: 

requer a existência de informações relacionando a resposta fisiológica humana, 

das plantas ou dos animais ao stress provocado pela poluição; b) custos de 

reposição: considera o custo de restauração ou de reposição de um ativo (o 

padrão de qualidade da água, por exemplo) danificado, como uma medida do 

benefício ambiental; c) comportamento de mitigação: pode ser observado pelas 

despesas realizadas visando a manter a mesma qualidade ambiental; d) custo de 

oportunidade: os benefícios da atividade causadora do dano ambiental são 

estimados como uma referência para se saber que benefícios ambientais são 

necessários para que a atividade não valha a pena ser realizada. 

Não é preciso mencionar o quanto todas as técnicas de valoração ambiental 

são frágeis e controversas. Em primeiro lugar, há limitações evidentes na 

concepção de um mercado de recorrência em refletir o valor econômico do meio 

ambiente. Em segundo lugar, não é claro que tais valores, mesmo aproximativos, 

possam representar o valor social dos bens e serviços, tendo em vista 

imperfeições nos mercados e distorções na economia (pense na desinformação 

dos compradores no mercado imobiliário urbano ou rural, por exemplo). 

Finalmente, para cada técnica específica de mensuração da disposição a pagar, 

existem restrições próprias: como captar as expectativas dos entrevistados nas 

pesquisas, para detectar o valor associado; como separar, dos custos de uma 

viagem, aqueles relacionados somente com a possibilidade de ter acesso aos 

benefícios ecológicos de uma localidade; etc.22 

                                                           
22 No cap. 2 do livro de Paul Burkett (Marxism and Ecological Economics, op. cit.), há uma avaliação crítica dos valores de 

contingência obtidos através de surveys como base da teoria neoclássica da utilidade. 
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Essas dificuldades analíticas se ampliam quando os custos ecológicos ou as 

externalidades em geral atingem a vida humana e se utilizam das técnicas 

mencionadas para o cálculo de valores (de um acidente do trabalho; da invalidez; 

da perda de saúde; etc.), tais como: quanto as pessoas estariam dispostas a 

pagar para reduzir os acidentes fatais nas estradas que utilizam; quanto as 

pessoas cobrariam de salário adicional para trabalhar em serviços de maior risco 

de acidentes, etc. Até mesmo o cálculo da perda de produção para o conjunto da 

sociedade, que ocorre na vida de um indivíduo após sua morte ou invalidez, é um 

mecanismo precário para estimar “o valor da vida” por desconhecer os 

sofrimentos e as angústias do vitimado, de seus parentes e amigos. Quanto vale 

a vida de um cidadão que vivia numa zona costeira atingida por um tsunami? 

Um caminho alternativo para o tratamento de tais questões é o abandono da 

análise dos custos e dos benefícios e a utilização da análise custo-

efetividade. A análise custo-efetividade é uma variante da análise custo-

benefício mais simples de ser desenvolvida operacionalmente. Nela, os 

benefícios são especificados exogenamente (a conservação ou a 

preservação de um ecossistema) e o problema passa a ser como minimizar 

os custos associados com um dado perfil de “benefícios”; é aplicada na 

avaliação de projetos nos quais algum objetivo, geralmente não pecuniário, 

é estipulado exogenamente pelas autoridades políticas, por escolha do 

público-alvo (por exemplo, a prioridade dada à organização de um sistema 

nacional de unidades de conservação). Um grande número dos projetos de 

investimentos na área social ou de preservação ecológica se situa dentro da 

análise custo-efetividade, quando de sua implantação e operação. É evidente que 

um processo de decisão exógena, sobre o que se entende por benefício de um 

projeto, pode afetar, de maneira profunda, a ordem de prioridade dos 

investimentos; e que este método de análise é fortemente passível de decisões 

políticas envolvendo interesses velados. Nos estudos econômicos de mudanças 

climáticas, tem sido comum o uso da análise custo-efetividade em lugar da 

análise custo-benefício. 

Embora este relatório tenha por objetivo analisar políticas e instituições para 

mitigar os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos do Brasil, 
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não poderia deixar de comentar-se sobre abordagem dos direitos de propriedade 

como uma alternativa para o tratamento da questão ambiental. Segundo essa 

abordagem, os problemas de custos e benefícios ambientais não seriam tão 

generalizados e poderiam ser atenuados, se houvesse uma redefinição de 

direitos de propriedade, a partir do qual as diferentes situações de conflitos 

de interesses teriam uma solução mais eficiente por meio do processo de 

barganha entre os que ganham e os que perdem com as externalidades 

positivas ou negativas. Esta solução se basearia em compensações que 

poderiam ir numa direção ou noutra, dependendo de quem fosse o detentor dos 

direitos de propriedade dos recursos, garantidos pela força da lei. Assim, a 

intervenção do governo seria desnecessária; o mercado cuidaria de si próprio; e o 

processo de barganha representaria um ganho de eficiência alocativa e 

distributiva. 

A referida abordagem com fundamentos na Economia Neoclássica e de 

orientação doutrinária neoliberal vem sofrendo inúmeras críticas: a 

existência de concorrência imperfeita, elevados custos de transação, 

dificuldades de identificar os grupos interessados, ocorrência de danos 

ambientais envolvendo diversas gerações, comportamento de ameaça 

presente na barganha, etc., mas principalmente porque há muitas situações 

em que o processo de barganha não ocorre ou não pode ocorrer.23 

Entretanto, aceita-se que essa abordagem é importante para que os defensores 

das regulamentações ambientais tenham que defender e justificar os termos 

desta intervenção extra-mercado, a partir da proposta de um relatório de Análise 

de Impacto Regulatório (RIA). Particularmente, numa região de fronteira extensa e 

diferenciada como a Amazônia, onde são difusos os direitos de propriedade sobre 

os recursos ambientais (propriedade privada versus propriedade pública versus 

propriedade comunitária), não há como deixar de considerar, em contextos 

específicos, a abordagem das soluções autônomas de mercado por meio da 

redefinição dos direitos de propriedade. Ver, por exemplo, o direito de propriedade 

das comunidades ribeirinhas sobre os recursos pesqueiros disponíveis nas 

várzeas da Bacia do Amazonas. 

                                                           
23 Ver o artigo clássico de Ronald Coase (“The Problem of Social Cost”) publicado em Stavins, R. N. Economics of the 

Environment, Nort, 2012 (sixth edition). 
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Sérgio Margulis sugere que, na realidade da Amazônia ou de qualquer região de 

fronteira, o problema básico de aplicar leis de mercado é que na verdade os 

mercados não existem, ou não estão ainda suficientemente estruturados, para 

que qualquer transação possa ser “enforced”. Foi assim no Oeste americano, e 

assim tem sido e será na Amazônia. Os indivíduos que vão para a fronteira 

tendem a ser os que têm menores custos de oportunidade, os que não têm nada 

a perder e, portanto, não vão negociar nada, muito menos respeitar leis (de 

conservação ou o que quer que seja). Daí a impossibilidade prática de fazer valer 

direitos de propriedade na fronteira. 

Lado a lado com a inclusão dos benefícios ou dos custos ecológicos no fluxo de 

caixa de um projeto de investimento, deve-se, também, avaliá-lo quanto ao seu 

enquadramento na legislação ambiental vigente; delimitar o seu nível de risco 

ambiental; e determinar as ações consequentes (EIA, RIMA, SGA, etc.). Esta 

abordagem de regulamentação vem funcionando com muitas dificuldades 

burocráticas em alguns Estados e Municípios da Federação, nos quais os 

órgãos oficiais de controle ambiental têm sido consultados previamente, por 

obrigação legal, antes da aprovação de um financiamento favorecido ou 

subsídio a ser concedido a um projeto de investimento. 

A própria existência desta estrutura regulatória é muitas vezes suficiente, por si 

só, para que o investidor faça ajustes prévios nas características do projeto 

(tecnologia, microlocalização, etc.), antes de submetê-lo a um processo de 

financiamento ou de concessão de incentivo fiscal. Ela permite também dar 

suporte a muitas teses dos movimentos sociais em relação aos danos ecológicos 

a projetos de investimentos específicos. 

Neste campo, há poucas experiências internacionais a recorrer para a 

estruturação de um sistema público de avaliação integrada de projetos de 

investimentos por causa da posição ímpar da presença marcante do Estado 

brasileiro no sistema financeiro nacional; embora, em muitos países 

desenvolvidos, as instituições financeiras privadas já estejam incorporando os 

impactos ambientais nas suas linhas de empréstimos e de financiamentos. 

Entretanto, as instituições multilaterais de fomento e de cooperação técnica 

(Banco Mundial, BID, KFW, PNUD, etc.) podem ser acionadas num esforço 
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cooperativo para sistematizar a incorporação da dimensão ambiental no processo 

de concessão de crédito e de incentivos, por meio de um programa de assistência 

técnica (ver seção V). 

Mas, a introdução da dimensão ambiental na análise custo-benefício dos 

projetos de investimento não se faz sem que haja muitas dificuldades 

técnicas e controvérsias conceituais. Podem-se mencionar algumas dessas 

dificuldades no caso da Amazônia, onde se localizam muitos grandes projetos de 

capital de mineração e do agronegócio: 1) quando os efeitos dos danos 

ambientais de um projeto de investimento (por exemplo: desmatamento para a 

implantação de pecuária extensiva) ocorrem no futuro distante (perda de 

qualidade dos serviços ambientais), a técnica de desconto dos fluxos de caixa, 

como vimos, fará com que o valor presente desses danos seja pouco significativo; 

2) quando os benefícios de um projeto de conservação de espécimes raros na 

Amazônia se diluem entre gerações, o desconto do valor desses benefícios 

poderá tornar difícil a justificativa do projeto pela metodologia da análise custo-

benefício; 3) quando a decisão de extrair um recurso não renovável na Amazônia 

é afetada pela taxa de desconto do fluxo de caixa, a tendência é extraí-lo o mais 

rápido possível quanto mais elevada for a taxa de desconto, deixando uma 

quantidade menor de tal recurso para as gerações futuras; entretanto, quanto 

maior a taxa de desconto, menor é o volume de investimentos, dada uma taxa 

interna de retorno, e menor, portanto, a exploração dos recursos naturais; 4) em 

geral, não há uma relação única e simples entre taxas de desconto e o processo 

de degradação ambiental, que possa nos dar uma indicação definitiva sobre a 

viabilidade econômico-ambiental de um projeto; 5) há também a questão do 

desconhecimento técnico sobre determinadas decisões, as quais nenhuma 

avaliação quantificada pode capturar; por exemplo: a extinção de determinadas 

espécies ou ecossistemas de imenso valor potencial, mas desconhecido no 

presente. 

Os impactos ambientais de um projeto têm de ser melhor compreendidos e, 

quando possível, avaliados em termos econômicos, para que se possa incorporá-

los aos fluxos de caixa dos projetos. Entretanto, como tal avaliação é, em geral, 

indireta e controversa em projetos de investimentos que afetam o valor de opção 
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e o valor de existência dos recursos ambientais, sugere-se que seja utilizada a 

condição de sustentabilidade no processo de avaliação do projeto. Assim, no 

referido processo, deve se impor a restrição ou condicionalidade de que, qualquer 

que seja o conjunto de outros benefícios e custos associados à decisão sobre o 

investimento, o estoque de capital natural deve se manter constante. 

É evidente que, como a concepção, a implantação e a operação da maioria 

dos projetos de investimento no Brasil têm sido comandadas pela iniciativa 

privada, é fundamental que as empresas assumam uma responsabilidade 

socioambiental expandida nas suas decisões estratégicas e operacionais. A 

elas cabe a responsabilidade de considerar o meio ambiente como um ativo 

da sociedade que deve ser administrado de forma sustentável em benefício 

das futuras gerações (ver Box 9 e a seção VI.1). 

Enfim, deve se realizar um esforço intelectual para adaptar as técnicas de análise 

custo-benefício às questões das mudanças climáticas por três motivos relevantes 

para definir prioridades sociais: 1. como há muitos investimentos que podem 

melhorar o bem-estar social sustentável das futuras gerações (em educação, 

saúde pública, pesquisa e desenvolvimento, etc.), é preciso dispor de alguma 

ferramenta técnica para alocar a escassa poupança da sociedade nos usos mais 

produtivos intergeracionalmente; 2. para reduzir o aquecimento global há 

inúmeras alternativas tecnológicas e organizacionais que refletirão com maior ou 

menor eficiência e equidade sobre o bem-estar das atuais e das futuras gerações; 

3. não se pode negar que as políticas de mudanças climáticas envolvem um 

trade-off entre o consumo hoje e o consumo futuro: quando reduzimos a emissão  

e a concentração de CO2 hoje, há um sacrifício do consumo corrente. 
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BOX 9 

O MEIO AMBIENTE COMO BEM DE LUXO 

Constata-se, em geral, que a preocupação com as questões ambientais (poluição, mudança climática, extinção das 

espécies animais e vegetais, etc) somente ganha prioridade em períodos de prosperidade recorrente. Governantes, 

dirigentes de empresas e os próprios cidadãos de um país somente incorporam estas questões nas suas agendas e em 

seus processos de planejamento estratégico a partir de um determinado patamar de sua renda, de sua receita 

operacional ou de sua riqueza acumulada. A partir desse patamar, passam a considerar com maior critério os trade-offs 

ou as escolhas conflitivas entre os objetivos do crescimento e da estabilidade de suas instituições, de um lado, e os da 

preservação, conservação e restauração do meio ambiente ou dos ecossistemas, do outro lado.  

Bens de luxo são bens cuja procura pelos consumidores aumenta mais do que proporcionalmente ao aumento de sua 

renda. Na fase de prosperidade, sua demanda cresce; na fase de retração, sua demanda decresce. A essencialidade 

de um bem a merecer alocação de recursos escassos que tem usos alternativos é definida a partir da escala de 

preferências individuais dos cidadãos ou a partir das estruturas ideológicas ou doutrinárias de dirigentes públicos ou 

privados responsáveis pela formulação e pela execução de seus planos e projetos estratégicos. 

Desde o início da atual crise econômica global, estima-se que as vendas de bens de luxo tenham caído de 10 a 15 por 

cento no Mundo, e de forma mais acelerada nos EE.UU. onde cerca de um terço de todos os bens de luxo são 

vendidos. Da mesma forma, é possível caracterizar o tratamento do meio ambiente como um bem de luxo nas políticas 

públicas, nas decisões empresariais e nos orçamentos familiares, à medida que sua prioridade é descartada em 

períodos de crise econômica. 

As pessoas estão dispostas a apoiar e a realizar maiores gastos na qualidade do meio ambiente quando estão mais 

prósperas. Em níveis de renda per capita menores, a satisfação das necessidades básicas de alimentação e de 

habitação ganha prioridade. Quando cresce a renda per capita, essas necessidades básicas são cada vez mais 

satisfeitas, e os cidadãos passam a gastar mais em “bens de luxo” tais como nas melhorias dos ecossistemas em que 

vivem. Da mesma forma, num contexto de crise quando a economia desanda, é comum ver-se descartar, da sua 

estrutura de demanda, os bens de luxo; tende a haver menos comprometimento com parcelas dos orçamentos públicos 

e privados com a qualidade do meio ambiente. 

Isto ocorre porque, como vimos, para o pensamento econômico tradicional, o meio ambiente é simplesmente uma 

externalidade, onde os efeitos não intencionais da decisão de produzir ou de consumir de um agente econômico 

causam perdas ou benefícios de bem-estar a terceiros, não compensados e usualmente excluídos dos cálculos 

econômicos dos agentes. Uma típica falha do mercado que tem de ser corrigida por intervenções exógenas das 

políticas públicas. 

Numa visão econômica contemporânea, estamos vivendo uma experiência de capitalismo natural onde o meio ambiente 

não é apenas um fator de produção menos importante, mas um envoltório contendo, provisionando e sustentando a 

economia. Sistemas empresariais mal concebidos ou mal estruturados, crescimento demográfico acelerado e padrões 

de consumo perdulários são apontados como causas primárias da perda do capital natural. O elemento diferenciador do 

capitalismo natural é a hipótese que está se criando uma nova revolução industrial a partir dos aumentos radicais na 

produtividade dos recursos naturais.  

Em tempos de crise e sem compreender os novos processos do progresso econômico futuro, governos irão desarticular 

políticas públicas ambientais em andamento; empresas irão tratar os impactos ambientais de seus projetos de capital 

como peças de enfeite em seus relatórios de marketing social, os cidadãos irão resistir às atitudes transformadoras de 

uma nova pedagogia ambientalista. 
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Como avaliar os custos e os benefícios ecológicos e econômicos das decisões de 

políticas públicas para mitigar os impactos adversos das mudanças climáticas sobre 

os recursos hídricos do País se muitos desses custos e benefícios ocorrem num 

período ultra longo afetando muitas gerações no presente e no futuro? Algumas 

diretrizes se fazem necessárias*: 

 O valor econômico deve ser contextualizado dentro de um sistema 

sociocultural de avaliação dos ecossistemas e da biodiversidade; 

 O valor econômico deve incluir o valor de uso e o valor de não uso; o valor de 

opção ou de existência deve garantir que não haja nenhuma ação 

transformadora com consequências negativas irreversíveis para o bem-estar 

humano; 

 Dadas as fragilidades e as controvérsias em torno dos métodos de avaliação 

monetária dos custos e benefícios dos impactos das mudanças climáticas, 

abordagens híbridas podem superar as desvantagens de métodos de 

avaliação específicos; 

 Há necessidade de incluir questões de incertezas em estudos de avaliação 

de mudanças climáticas para reconhecer as limitações das técnicas de 

avaliação em situações de incerteza radical ou de ignorância sobre a 

dinâmica dos ecossistemas; 

 As limitações das avaliações monetárias são especialmente importantes 

quando os ecossistemas se aproximam de limites críticos e as mudanças nos 

ecossistemas tornam-se irreversíveis ou reversíveis somente a um custo 

proibitivo. 

* TEEB, op. cit., chap. 5 “The Economics of Valuing Ecosystem Services and 

Biodiversity”.  
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III.3. Estratégias, Custos e Benefícios para Setores Usuários de Recursos 

Hídricos  

É crescente, entre os principais líderes públicos e privados em escala mundial, a 

preocupação com a extensão e a magnitude que as organizações empresariais e 

os consumidores estão interferindo nos ciclos hidrológicos de países e regiões, 

frequentemente de forma não sustentável. Em muitos lugares, a água doce 

tornou-se um recurso natural escasso e sobrecarregado, criando uma série de 

problemas sociais e ambientais. Estima-se que há mais de um bilhão de pessoas 

no Mundo sem acesso a água potável segura e mais de dois bilhões de pessoas 

sem acesso a água potável adequada para saneamento básico24. Em outros dos 

cinco Eixos do Plano Nacional de Adaptação, deverão ser dimensionados os 

impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos do País 

destacando-se os principais setores usuários. Em quase todos, a água é o insumo 

econômico mais proeminente e é intensa a sua interrelaçao com as mudanças 

climáticas em diferentes dimensões, como ilustra as emissões de gases estufa na 

agropecuária (ver Figura 9). 

FIGURA 9 

Ilustração das fontes de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs) na agropecuária 

 

Fonte: IPCC, 2007 

                                                           
24 Para uma visão de conjunto da questão de escassez de água no Mundo, ver: Camdessus, M. et alii Água – Oito Milhões de 

Mortos por Ano. Um Escândalo Mundial, Bertrand Brasil, Rio, 2005 (livro coordenado pelo ex-presidente do Banco Mundial). 
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Um dos impactos ambientais nas atividades agropecuárias mais destacados 

refere-se às produções de Gases de Efeito Estufa, tais como: dióxido de carbono 

(CO2), gás metano (CH4), óxido nitroso (N2O). Alguns gases tais como: monóxido 

de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx) e outros compostos orgânicos 

voláteis não metânicos (NMVOC), mesmo não sendo gases de efeito estufa 

direto, possuem influência nas reações químicas que ocorrem na atmosfera. Na 

agropecuária, o CO2 (gás carbônico) tem como principal origem as práticas de 

manejo do solo que diminuem a matéria orgânica e a biomassa, tais como 

desmatamentos, adubações incorretas, queimadas, áreas e/ou pastagens 

degradadas. A emissão de CH4 está associada ao processo de fermentação 

digestiva dos ruminantes, manejo de dejetos, queimadas, arroz irrigado (por 

inundação) e decomposição de resíduos orgânicos depositados no fundo dos rios, 

lagoas e mar. A produção entérica de gás metano está diretamente relacionada 

com a finalidade da criação, qualidade da alimentação e uso de determinados 

aditivos. O óxido nitroso tem como principal fonte as adubações químicas 

(nitrogenadas e calagens) e nas reações químicas da urina principalmente nos 

solos compactados ou encharcados. Destaca-se que para cada um desses tipos 

de emissão, é possível encontrar um mecanismo ou instrumento de política 

pública de adaptação ou de mitiga que permite reduzir a intensidade das 

emissões de CO2 e CO2-e. 

Os impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos podem 

afetar a capacidade de crescimento econômico do Brasil ou de algumas de 

suas regiões no longo prazo, através de processos drásticos de 

racionamento de energia elétrica, de instabilidade no fornecimento de água 

nos grandes centro urbanos para consumo industrial ou para consumo 

humano, de descontinuidades nos processos de irrigação etc. Esses 

impactos adversos recolocam os limites do PIB potencial de um país ou de 

uma região (ver Box 10). 

Estes impactos têm grandes efeitos distributivos entre setores produtivos, entre 

regiões e entre grupos sociais de um mesmo país. Os efeitos distributivos (quem 

ganha e quem perde) se tornam mais dramáticos nas bacias que atravessam 

diferentes regiões político-administrativas de um país ou de diferentes países. 
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BOX 10 

O PIB POTENCIAL ECOLÓGICO 

O PIB potencial é um conceito que tem sido muito divulgado nos Relatórios de Inflação elaborados pelo Banco 

Central. O PIB mede o total de bens e serviços finais (o seu cálculo elimina as transações intermediárias) 

produzido dentro de determinada área geográfica (País, Estados, Municípios) por residentes e não residentes, 

durante um certo período. E o PIB potencial é definido como o nível máximo do produto que pode ser alcançado 

pela economia, sem gerar pressões inflacionárias – o que equivale ao nível máximo do PIB sustentável. 

Preocupa particularmente ao Banco Central, para a gestão da política monetária, o cálculo do hiato do produto 

que mede a diferença entre o produto efetivo e o produto potencial. Uma tendência ao fechamento do hiato do 

produto pode significar que o elevado nível de utilização da capacidade produtiva e o baixo nível da taxa natural 

de desemprego da mão de obra podem induzir uma aceleração da taxa de inflação. 

Uma visão contemporânea do PIB potencial procura incorporar a dimensão ambiental neste conceito. A escala da 

economia tem um limite máximo definido também pela capacidade regenerativa ou pela capacidade assimilativa 

do ecossistema, aquela que for menor. Entretanto, a escala máxima não é possivelmente a escala ótima. Para 

Herman Daly*, as ideologias ambientalistas destacam dois conceitos de escala ótima: o ótimo antropocêntrico e o 

ótimo biocêntrico. 

No primeiro caso, a regra é expandir a escala (isto é, o crescimento econômico) até o ponto em que os benefícios 

adicionais dos investimentos se igualarem aos custos adicionais para os seres humanos de sacrificar o capital 

natural. Todas as espécies não humanas e seus habitats são avaliados apenas instrumentalmente, de acordo com 

sua capacidade de satisfazer os desejos humanos; seu valor intrínseco é considerado nulo. No segundo caso, 

outras espécies e seus habitats são preservadas além do ponto necessário para evitar o colapso ecológico ou a 

decadência cumulativa, e além do ponto de conveniência instrumental máxima (a natureza tem o seu próprio valor 

independente da experiência humana). A escala biocêntrica ótima do nicho humano seria, portanto, menor do que 

a escala antropocêntrica ótima. 

O PIB potencial ecológico, do ponto de vista antropocêntrico, permite duas interpretações. De um lado, o setor 

produtivo pode continuar expandindo o PIB real efetivo para além do PIB potencial ecológico, porém pelo uso não 

sustentável do capital natural, o que não é captado pelas contas nacionais (mais grãos e mais carnes com 

desmatamento das florestas tropicais, por exemplo), elaboradas apenas em termos de fluxos. Neste caso, o 

consumo predatório do capital natural é contabilizado como crescimento do PIB real. Por outro lado, a expansão 

da economia pode representar tão somente aumento do PIB efetivo nominal, um fenômeno puramente monetário 

(inflação), uma característica dos tempos modernos em função do crescente risco de exaustão de muitos 

recursos naturais não renováveis. Neste caso, os limites biofísicos dos ecossistemas impõem uma restrição 

externa adicional à expansão não inflacionária do PIB.  

Em anos recentes, os primeiros sinais da aceleração inflacionária, quando se inicia algum ciclo de expansão da 

economia global, têm sido dado pela elevação dos preços dos produtos intensivos direta e indiretamente de 

recursos naturais, antes mesmo de se aproximar da taxa natural de desemprego em muitos países. 

Esta aceleração inflacionária dependerá, pois, da intensidade de recursos e funções ambientais incorporada no 

PIB e na sua utilização, assim como da própria composição de bens e serviços do PIB (pegadas ecológicas, baixo 

carbono, resíduos sólidos, etc.). Dada a atual voracidade de demanda de recursos naturais pelos países asiáticos, 

é possível, pois, deslocar o seu impacto inflacionário em escala global por meio da expansão da fronteira do PIB 

potencial ecológico através de inovações tecnológicas e mudanças estruturais no PIB. 
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No caso específico dos nossos corpos de água transfronteiriços internacionais 

(Rio Madeira, Paraná, etc.), as tensões e os conflitos pelo seu uso alternativo 

tendem a se amplificar geometricamente, pois como destaca o Relatório de 

Desenvolvimento Humano de 200625:  

1) as águas transfronteiriças estendem a interdependência hidrográfica para 

além das fronteiras nacionais, ligando produtores e consumidores dentro de um 

mesmo sistema; a interdependência hidrológica (ou a forma como um país utiliza 

a água produz efeitos nos outros países) se processa geralmente através de três 

mecanismos: 

 competição por uma fonte de água finita, que pode ser usada em cada país 

para proteger o seu meio ambiente, para sustentar a subsistência de suas 

populações, para promover o crescimento econômico; 

 impacto na qualidade da água, pois a forma como um país à montante 

utiliza a água (disposição de sedimentos em barragens, poluição industrial 

ou humana, etc.) afeta o meio ambiente e a qualidade da água que chega 

a outro país à jusante; 

 periodicidade dos fluxos aquáticos, pois quando e em que quantidade a 

água é liberada por produtores e consumidores situados à montante tem 

implicações à jusante; por exemplo: o desenvolvimento da agricultura 

irrigada em um país versus a produção de energia hidroelétrica em outro 

país. 

2) enquanto há instituições e organismos legislativos nacionais que regulam a 

competição pelos usos alternativos dos corpos de água entre regiões de um 

mesmo país, buscando um equilíbrio entre equidade social, crescimento 

econômico e sustentabilidade ambiental, não existe nenhuma estrutura 

institucional equivalente que regule os cursos de água que atravessam fronteiras 

internacionais; recursos comuns são rivais e fontes permanentes de tensões e 

conflitos no processo de apropriação dos seus benefícios26; 

                                                           
25 UNDP – Human Development Report 2006 – Beyond Scarcity: Power, Poverty and the Global Water Crisis, New York. 
26 O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2006 aponta que “A água partilhada pode gerar sempre situações de competição. 

A Língua Portuguesa reflete isso mesmo: a palavra rival vem do Latim rivalis, que significa uma pessoa usar o mesmo rio que a 

outra” (cap. 6). 
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3) os corpos de água transfronteiriços provocam quase sempre alguma 

tensão entre comunidades limítrofes, como é o caso atual do debate sobre a 

construção das hidroelétricas no Rio Madeira; essas tensões não podem ser 

consideradas de forma isolada, mas num contexto que inclui dimensões da 

segurança nacional, das oportunidades econômicas, da sustentabilidade 

ambiental, etc. 

É evidente que a discussão sobre a forma, a intensidade e o ritmo de uso 

dos recursos de bacias hidrográficas irá depender das diferentes ideologias 

ambientalistas. Podem-se distinguir, didaticamente, dois campos amplos de 

ideologias no ambientalismo, distribuídos quanto ao seu comprometimento 

com os níveis de sustentabilidade (ver Quadro 2): 

QUADRO 2 

Ideologias do Ambientalismo e Níveis de Sustentabilidade 

 

Fonte: Turner, Pearce and Bateman – Environmental Economics, Johns Hopkins, 1993. 

 os partidários do tecnocentrismo extremo consideram, como objetivo 

principal da economia, a maximização do crescimento econômico (medido 

pela taxa de expansão do PIB per capita), tendo como pressuposto, como 

visto, que as forças desacorrentadas dos mercados, em conjunção com o 

progresso tecnológico, garantirão infinitas possibilidades de substituição 

capazes de mitigar todas as restrições de escassez ou “os limites do 

possível” (fontes e perdas ambientais); nesta corrente doutrinária, alguns 

1. Tecnocentrismo cornucópia acomodação

2. Ecocentrismo comunalista ideologia 

profunda da bioética

Sustentabilidade 

muito fraca

Sustentabilidade 

fraca

Sustentabilidade 

forte

Sustentabilidade 

muito forte

Ideologias Níveis de Sustentabilidade
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buscam uma acomodação tratando da gestão conservacionista dos 

recursos ambientais em função de motivos de equidade intrageracional e 

intergeracional (pobres contemporâneos e futuras pessoas), o que implica 

modificar o atual padrão de crescimento por meio de mecanismos 

regulatórios e, principalmente, de mercado (taxas de efluentes, tarifas 

progressivas, permissões negociáveis, etc.); 

 os partidários do ecocentrismo extremo são adeptos da bioética que 

confere direitos morais e interesses também a todas as espécies não 

humanas, inclusive às partes abióticas do meio ambiente, atribuindo valor 

intrínseco à natureza, ou seja, que tem o seu próprio valor independente da 

experiência humana; uma posição comunalista defende um estado 

estacionário com crescimento zero da economia e da população, 

destacando, porém, além de um valor dominante dos próprios 

ecossistemas, um valor secundário para as suas funções e serviços à 

sociedade. 

O ponto a destacar quanto às ideologias do Ambientalismo é o excesso de 

otimismo das ideologias tecnocêntricas que, muitas vezes, acreditam na 

ideia enganosa de que a mudança climática é um problema tão distante que 

há tempo para esperar que os avanços tecnológicos terminem por resolvê-

lo ao longo do processo de desenvolvimento tradicional (business as 

usual). 

Muitas vezes, é relativamente menos difícil avaliar como as mudanças climáticas 

impactam os serviços ambientais do que como impactam os ativos ambientais. 

Por exemplo, avaliar os impactos das mudanças climáticas sobre os fluxos de 

uma bacia hidrográfica do que o próprio estoque de recursos hídricos disponíveis 

na bacia. A distinção entre uma variável-fluxo e uma variável-estoque está 

ilustrada no Box 1. 

O que são serviços ambientais? São benefícios derivados da natureza que 

podem ser diretos (alimentos, por exemplo) ou indiretos (filtragem das águas) e 

tangíveis (matérias-primas) ou intangíveis (prazer estético). Podem ser providos 

localmente (turismo) ou em escala global (sequestro de carbono). Podem ser 

dispersos (serviços medicinais da floresta tropical) ou importantes para as futuras 
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gerações (manutenção da biodiversidade). Converter serviços ambientais em 

fluxos monetários que geram renda e emprego de maneira sustentável é o 

grande desafio que se apresenta para um processo de desenvolvimento de 

regiões ricas em biodiversidade como a Amazônia, a Mata Atlântica, etc. (ver 

Box 11). 

A passagem da identificação dos potenciais econômicos para sua efetiva 

mobilização implica em grandes desafios para o processo de implementação das 

estratégias propostas. E é neste processo que quase 90% dos planos e 

programas de desenvolvimento têm fracassado, ainda que bem concebidos e 

formulados. Fearnside, por exemplo, que defende maneiras de introduzir no 

mercado os serviços ambientais como uso sustentável de recursos naturais da 

Amazônia, aponta diversos desafios para transformar esses serviços em 

processos de desenvolvimento27: 

 a quantificação segura do valor dos serviços oferecidos; 

 a definição do mecanismo pelo qual os fundos recebidos com base em 

serviços seriam distribuídos entre dois objetivos: manter a floresta 

amazônica e sustentar a população da Região; 

 um canal flexível e transparente a ser utilizado para transferir fundos 

internacionais ao Brasil e às atividades individuais que necessitam de 

suporte, para evitar procedimentos ilícitos e atrasos burocráticos; etc. 

O Quadro 3 apresenta uma classificação dos serviços ambientais divididos em 

quatro grupos: serviços de provisão, serviços de habitat, serviços regulatórios e 

serviços culturais. 

 

 

                                                           
27 Fearnside, P. M. Serviços Ambientais Como Uso Sustentável de Recursos Naturais na Amazônia, INPA, 2002. 
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QUADRO 3 

OS SERVIÇOS AMBIENTAIS 

 

Fonte: TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity, Earthscan, 2010. 

As decisões sobre as formas de se utilizarem, sustentavelmente, os 

recursos naturais de um país ou uma região não podem ser tomadas sem 

que haja uma valoração econômica destes recursos e de seus serviços, pois 

estes apresentam muitas opções alternativas para o desenvolvimento 

nacional ou regional. Eles podem ser preservados; ou seja, nenhum uso 

humano é permitido na sua exploração. Eles podem ser conservados; ou seja, a 

ação antrópica pode ocorrer, desde que sejam mantidos os serviços e a qualidade 

dos recursos naturais ao longo do tempo. Assim, há um grande espectro de 

opções de conservação, principalmente quando se leva em consideração os 

demais objetivos de desenvolvimento de uma região (geração de emprego, 

redução da pobreza absoluta, etc.) e os respectivos trade-off, os quais se 

definem, economicamente, a partir de seus custos e benefícios sociais relativos. 

1. Serviços de Provisão: materiais que o

ecossistema abastece:

 Alimentos

 Matérias-primas

 Água pura

 Recursos medicinais

3. Serviços de Habitat: dão suporte a quase

todos os outros serviços para:

 Espécies (fauna e flora)

 Diversidade genética

2. Serviços Regulatórios: serviços que os

ecossistemas provêm atuandocomo reguladores de:

 Clima local

 Sequestro de carbono

 Eventos extremos

 Filtragem das águas

 Fertilidade e erosão do solo

 Polinização

 Controle biológico

4. Serviços Culturais: são benefícios não

materiais dos ecossistemas:

 Recreação

 Turismo

 Apreciação estética

 Experiência espiritual
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No fundo, o desafio é mostrar que os valores econômicos resultantes do uso 

sustentável dos recursos ambientais da região são superiores aos valores 

gerados pelas atuais formas de intervenção nas suas economias. 

Para avaliar economicamente os serviços ambientais, é preciso considerar 

que28: 

 Muitos valores dos serviços ambientais, especialmente aqueles 

relacionados com os benefícios locais, são específicos de cada contexto 

ecossistêmico; isto reflete a inquestionável diversidade do ambiente natural 

e que os valores econômicos não são uma propriedade implícita dos 

ecossistemas mas são integralmente vinculados ao número de 

beneficiários e ao contexto socioeconômico; 

 Assim, a variabilidade de valores implica que, em geral, o valor de um 

serviço ambiental medido em uma localidade ou região somente pode ser 

extrapolado para lugares e contextos semelhantes, se ajustes adequados 

forem feitos.  

 Para reduzir a invisibilidade econômica dos ecossistemas e da 

biodiversidade, é preciso identificar e quantificar o que ocorre quando os 

ecossistemas são degradados ou quando há perdas de serviços 

ambientais e, em seguida, estimar o seu equivalente monetário; 

 Estimar o valor dos serviços do ecossistema em termos monetários vem na 

etapa final da sequência de avaliação; 

 A avaliação precisa ser construída a partir das informações científicas 

coletadas preliminarmente para compreender e avaliar os impactos da 

perda de biodiversidade e as mudanças nas condições do ecossistema 

para a provisão de serviços ambientais. 

 A avaliação econômica é melhor aplicada não ao conjunto de um 

ecossistema mas às mudanças incrementais e dentro do contexto de uma 

política pública.  

 

                                                           
28 TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity, Earthscan, 2010.  
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QUADRO 4 

Fonte: TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity, Earthscan, 2010.(PNUMA) 

 

O PNUMA aponta como políticas de investimento em capital natural mais 

relevantes: 

• Investimentos para mudança, mitigação e adaptação climática; 

exemplo: REDD (reducing emissions for deforestation and forest 

degradation), um instrumento baseado no pagamento de serviços 

ecossistêmicos para sequestro de carbono. 

• Investimentos em infraestrutura ecológica para manter a capacidade da 

natureza em prover água fresca, regulação climática, formação do solo, 

controle de erosão, gestão de riscos naturais, etc. 

• Investimentos em áreas protegidas para gerar benefícios a nível local, 

nacional e global. 

• Investimentos na restauração de ecossistemas degradados (exemplo: 

produção de biodiesel de dendê em áreas degradadas do Pará).  
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QUADRO 5 

TIPOS DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS A PARTIR 
DE EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS 

 

Fonte: TEEB. 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICAS ILUSTRAÇÕES

1. Alocativa: definição da alocação dos

serviços de ativos ambientais que têm usos

alternativos.

Estimativas do valor econômico de conservar áreas

costeiras de manguezais sob forte pressão para

desenvolvimento urbano e industrial, diante das alternativas

de sua preservação para: mitigação de eventos extremos,

tratamento de resíduos, provisão de alimentos, regulação

climática, provisão de matérias-primas ou de recreação,

regularização da provisão de água.

2. Regulatória: para o uso racional de ativos

ambientais sensíveis e multifuncionais.

Programas de regulação para evitar o uso predatório de

recursos ambientais (degradação dos solos,

desmatamento, pesca não sustentável, etc.) com perdas do

capital natural sem noção do seu valor atual e

intergeracional.

3. Distributiva: uso dos ativos ambientais para

geração de emprego e renda em áreas de alto

risco social.

Promoção de projetos de investimento em ecoturismo ou

em recreação baseada na natureza concebidos

intencionalmente para induzir a inclusão social e digital.

4. Conservacionistas: para a promoção de

serviços ecossistêmicos de áreas protegidas.

Exemplos de áreas protegidas em diferentes níveis para as

quais se calculam os custos (custos de oportunidade para

atividades econômicas deslocadas, custos de

administração, etc.) e os benefícios (valores de existência e

de opção, turismo baseado na natureza, etc.).
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Em documento do PNUMA*, afirma-se que “Desenvolver nossa capacidade de medir e 

monitorar a biodiversidade, os ecossistemas e a provisão de serviços ambientais é um 

passo essencial para a melhor gestão do nosso capital natural. Prover informação 

relevante de forma acessível para os tomadores de decisão irá requerer não apenas o uso 

mais amplo de avaliação, mas também progresso nos indicadores dos serviços da 

biodiversidade e dos ecossistemas e na integração do capital natural nas contas e 

indicadores macroeconômicos.”  

O documento adverte também que: 

 Decisores públicos e privados com acesso a informações sobre os valores 

econômicos dos serviços ambientais (particularmente, os que alocam 

investimentos em atividades intensivas de recursos naturais) estão em 

melhor posição para fazer escolhas mais eficientes, mais custo-efetivas e 

mais justas, além de justificar os seus motivos para agir ou selecionar entre 

opções. 

 Entretanto, estimativas de valores para bens e serviços que não têm mercado 

permanecem apenas como aproximações; apesar de substancial progresso 

nos métodos de estimativas, esses ainda são imperfeitos; além do mais, o 

valor econômico não é uma medida adequada da importância de um serviço 

ambiental para a sobrevivência humana.  

 

*PNUMA – Green Economy – Water: investing in natural capital, NY, 2011. 
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BOX 11 

PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

No ano 1600 a.C., o imperador chinês Yu dizia que para proteger as nossas águas era preciso proteger as nossas montanhas. Esta 

afirmativa estabelecia com clareza a diferença entre o que é uma variável estoque e o que é uma variável fluxo, assim como as 

interdependências entre estas variáveis. A variável estoque é estimada num dado momento do tempo e expressa o valor da riqueza 

ou do patrimônio acumulados até então. A variável fluxo é estimada ao longo de um período de tempo e expressa o valor da renda, 

da demanda e dos serviços neste período. 

No Brasil, o sistema de contas nacionais está estruturado para medir os fluxos de produção, de consumo, de investimentos, etc., 

que ocorrem ao longo do ano e do trimestre. Não se referem ao capital nacional seja ele o capital físico (infraestrutura econômica, 

máquinas e equipamentos, etc.) ou o capital natural (florestas, bacias hidrográficas, biodiversidade, etc.) acumulados ou 

depreciados até determinado ponto no tempo. 

Esta lacuna no sistema leva a imprecisões e equívocos muito significativos sobre o que está ocorrendo com a realidade econômica 

do País e de suas regiões. Considere, como exemplo, uma área de 1000 hectares da Amazônia que é desmatada para a 

implantação de projetos de pecuária extensiva. As contas nacionais irão registrar a produção anual ou trimestral de grãos e de 

carnes durante o período da operação dos projetos. Mas nada dirão sobre o valor econômico do capital natural destruído: a 

madeira de lei, a biodiversidade, a bioenergia, o banco genético, etc. 

Estudos da EMBRAPA sobre situações como essa, considerando desmatamentos feitos por queimadas, mostra que o valor 

econômico do que se produz, em regime de produtividade declinante dos recursos naturais, é bem inferior ao valor econômico do 

que se destrói. Além do mais, a história da colonização de nossas fronteiras agrícolas mostra que esse processo de destruição de 

valor econômico ocorreu através de intensos incentivos fiscais e financeiros oficiais. 

Na busca de mecanismos de mercado que possam criar estímulos para equacionar estas questões do ponto de vista da sociedade 

brasileira, complementares aos mecanismos de comando e controle, o Governo Federal pretende instituir no País um sistema de 

pagamentos por serviços ambientais, através de um Projeto de Lei encaminhado ao Congresso Nacional em 2009*. Os serviços 

ambientais são benefícios derivados da natureza que podem ser diretos (alimentos, por exemplo) ou indiretos (filtragem das águas) 

e tangíveis (matérias-primas) ou intangíveis (prazer estético). Podem ser providos localmente (turismo) ou em escala global 

(sequestro de carbono). Podem ser dispersos (serviços medicinais da floresta tropical) ou importantes para as futuras gerações 

(manutenção da biodiversidade).  

A elaboração e a implementação de Sistemas de Pagamentos por Serviços Ambientais passam por diferentes fases ou etapas e há 

muitas lições a serem aprendidas a partir de um número crescente e diversificado de experiências internacionais. Sem dúvida, um 

dos desafios mais complexos é a avaliação econômica dos serviços ambientais uma vez que ainda não há luzes que possam vir do 

sistema de contas nacionais do País. Documentos do MMA mostram que muitos valores dos serviços ambientais, especialmente 

aqueles relacionados com os benefícios locais, são específicos de cada contexto ecossistêmico; refletindo a inquestionável 

diversidade do ambiente natural e que os valores econômicos não são uma propriedade implícita dos ecossistemas, mas são 

integralmente vinculados ao número de beneficiários e ao contexto socioeconômico.  

De qualquer forma, é preciso intensificar a mobilização política para a criação de um sistema de pagamentos por serviços 

ambientais no Brasil a fim de melhor preservar, conservar e restaurar os nossos ativos ambientais. Basta lembrar que os ciclos dos 

recursos naturais e os ciclos de nossas vidas constituem o mesmo conjunto para os viventes e para os que vão nascer. 

* MMA – Pagamento por Serviços Ambientais na Mata Atlântica, Brasília, 2011. TEEB – The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 

edited by Pushpam Kumar, Earthscan, 2010, PNUMA. 
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IV. DIRETRIZES PARA ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL DAS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS  

IV.1. Impactos das Mudanças Climáticas sobre os Ciclos Hidrológicos  

A crescente concentração de gases de efeito estufa tem provocado 

mudanças climáticas que impõem impactos econômicos e ecológicos sobre 

os recursos hídricos do Planeta. Para compreender a natureza desses 

impactos, é preciso analisar a criação e a destruição de valor dos recursos 

hídricos como bens econômicos, independente de estarem em mercados 

estruturados. Esta análise servirá de fundamento para as políticas públicas 

orientadas para mitigar aqueles impactos especificamente sobre os 

recursos hídricos. 

Em primeiro lugar, iremos considerar três dimensões para o uso da água: água de 

chuva, especialmente na produção agropecuária; o uso da água de corpos 

hídricos superficiais e subterrâneos; a água usada na diluição de poluentes. 

Assim, é possível contabilizar29:  

a) a água de chuva, incluindo a que é armazenada no solo, a que é usada no 

processo produtivo, sendo posteriormente evaporada, ou transpirada pelas 

plantas ou animais, ou, ainda, e geralmente a menor parte, incorporada ao 

produto (água verde);  

b) a água superficial ou subterrânea que é usada no processo produtivo, sendo 

posteriormente evaporada ou transpirada pelas plantas e animais, ou, ainda, e 

geralmente a menor parte, incorporada ao produto, podendo ser também 

devolvida ao meio, seja na própria bacia, em outra bacia ou no oceano (água 

azul);  

c) o volume de água necessário para diluir a poluição gerada durante o processo 

produtivo, e que é lançada em meio hídrico, de forma que a concentração 

resultante nesse meio esteja de acordo com o limite de concentração adotado 

                                                           
29 Hoekstra, A. Chapagain, A. K., Aldaya, M. M. and Mekonnen, M. M. The Water Footprint Assessment Manual, Earthscan, 

2011. Hoekstra, A. and Chapagain, A. K. Globalization of Water – Sharing the Planet’s Freshwater Resources, Blackwell 

Publishing, 2008. Lanna, A. E., Nota Técnica contendo Avaliação Critica do Documento Preliminar da Norma ISSO 14046, 

Brasília, 2011. Heinberg, R. The End of Growth, New Society Publishers, 2011. 
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para cada substância poluente contida no efluente, de acordo com as metas de 

qualidade adotadas para o corpo hídrico receptor (água cinza). 

Esta tipologia das diferentes dimensões da água como bem econômico tem a 

vantagem de ser mais apropriada para a análise dos impactos das mudanças 

climáticas sobre as bacias e microbacias hidrográficas. A tipologia, apesar de 

mais abrangente, complementa alguns indicadores parciais e tradicionais de 

perspectiva minimalista. Entre esses, destacam-se: a relação entre a qualidade da 

água captada e a qualidade da água devolvida às bacias hidrográficas, o número 

de vezes que é reciclado um m³ de água extraída de uma bacia hidrográfica, etc. 

Como diz R. Heinberg: “It is important to distinguish between water withdrawal and 

water consumption. Water withdrawal represents the total water taken from a 

source while water consumption represents the amount of that water withdrawal 

that is not returned to the source, generally lost to evaporation”. 

Para fins de delimitar as instituições públicas e privadas a serem 

mobilizadas para conceber e implementar as políticas ambientais 

necessárias visando a mitigar os impactos das mudanças climáticas sobre 

os recursos hídricos, é preciso observar não apenas o uso direto de água 

dos processos de consumo e de produção, mas também o uso indireto de 

água para produzir todos os bens e serviços que compõem a estrutura de 

insumos e dos produtos. Trata-se do volume de água doce usado para 

produzir o produto medido em toda a sua cadeia de valor. Para isto, torna-se 

relevante especificar insumos e produtos geograficamente e temporalmente. 

Por exemplo, qual a responsabilidade social expandida (=competitividade 

sistêmica + equidade social + sustentabilidade ambiental) de uma agência 

bancária em São Paulo ou de um resort turístico no Nordeste sobre o uso 

sustentável dos recursos hídricos do País. Quando se observa apenas o uso 

direto de água, estas atividades econômicas, são consideradas não poluentes e 

ecologicamente amigáveis. Entretanto, pode se chegar a valores muito 

significativos em termos de um fator primário escasso que tem uso alternativo (no 

caso, a água), ao se calcular o uso total de água dessas atividades por meio da 

avaliação do ciclo de vida dos produtos através de uso indireto de água 
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desconectado do consumo final. Chega-se ao que se denomina recursos hídricos 

ocultos ou disfarçados, o que nos leva ao conceito de água virtual. 

Água Virtual é um conceito que mede a intensidade de água por unidade de 

produto. Usualmente, quando se consome um produto, a quantidade de água 

utilizada diretamente na sua produção pode ser muito pouco significativa. Por 

exemplo, para se produzir um sanduíche de hambúrguer de carne bovina, a 

intensidade do uso direto de água é praticamente irrelevante. Mas essa 

intensidade se agiganta quando consideramos a intensidade indireta de água que 

está presente proporcionalmente num hambúrguer, somando-se a água 

consumida na dessendentação do gado durante anos, a água utilizada no plantio 

e no cultivo dos grãos que irão alimentar o gado, a água necessária nos 

frigoríficos para o beneficiamento da carne, a água utilizada para gerar a energia 

elétrica, etc. 

A lógica deste raciocínio pode remontar a 1953 quando Leontief, ganhador do 

Prêmio Nobel de Economia, procurou explicar o nível e a composição do 

comércio entre um país e o Resto do Mundo a partir de informações quantitativas 

sobre a abundância ou a escassez relativa da dotação de fatores primários de 

cada país, os formatos da produção (tecnologia) e as preferências dos 

consumidores de cada país por bens e serviços finais. Através de metodologia 

específica de cálculo matricial, Leontief estimou a intensidade de trabalho e de 

capital incorporada direta e indiretamente em cada mercadoria exportada. Assim, 

uma confecção produzida com elevado nível de automatização (intensidade de 

capital) pode vir a ser classificada como intensiva de mão de obra se as suas 

matérias primas (algodão, fibras naturais, etc.) forem produzidas com abundância 

de trabalho30. 

A identificação da intensidade do fator de mão de obra de produção primário água 

em diferentes produtos comercializáveis (tradables) permite, por exemplo, avaliar 

a intensidade de água na composição das pautas de exportações das economias 

globalizadas. O processo de globalização da água não se limita às questões do 

uso das águas transfronteiriças, como no caso dos conflitos entre o Brasil e a 

                                                           
30 Leontief, W. Input-Output Economics, 2nd edition, Oxford University Press, 1986 (ver particularmente capítulos 5 e 6). 

Miller, R. E. and Blair, P. D. Input-Output Analysis – Foundations and Extensions, Cambridge, 2009 (second edition). Margulis, 

S. , Dubeux, C. B. S. e Marcovitch, J. Economia da Mudança do Clima no Brasil, Synergia, 2011. (Especialmente o cap. 5, 

Análise Macroeconômica). 
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Bolívia quanto aos usos alternativos dos recursos hídricos da Bacia Madeira-

Mamoré. Esse processo se estende ao comércio internacional de alimentos, papel 

e celulose, minérios e metais, etc. que implica nos fluxos internacionais de água 

virtual. Água virtual é, pois, a água que é virtualmente incorporada nas 

mercadorias comercializadas. Exemplo: embora na produção da mercadoria A 

(um automóvel) se utilize diretamente pouca água, a intensidade virtual de água 

na mercadoria A pode ser quantificada também pelo uso da água na produção do 

insumo B (chapa de aço) que A necessita, pelo uso da água na produção do 

insumo C (minério de ferro) que B necessita, etc. Portanto, a água virtual 

incorporada na produção da mercadoria A é função do uso da água diretamente 

por A e indiretamente por todas as mercadorias envolvidas direta e indiretamente 

com a produção de A. As relações entre os setores produtivos dependem de 

coeficientes técnicos de produção os quais incluem os coeficientes de uso de 

água por unidade de produção de cada setor num processo que, como visto, se 

denomina de interdependência estrutural da economia. 

Trata-se de compreender a lógica circular da economia e seus 

desdobramentos. Neste caso, a economia deixa de ser considerada como um 

macro agregado de bens e serviços finais produzidos durante um período (PIB), 

para ser considerada como um conjunto orgânico de setores e regiões em um 

sistema de vasos comunicantes. Assim, um forte aumento nas exportações para a 

China das empresas vinculadas em Goiás pode criar pressão antrópica do 

agronegócio sobre as águas dos afluentes da Bacia do Araguaia – Tocantins bem 

como sobre as águas de outras bacias hidrográficas que abastecem aquelas 

empresas de insumos e bens de capital, direta e indiretamente (sementes, 

fertilizantes, defensivos, máquinas e equipamentos, etc.). 

O conceito de águas virtuais serve para propósitos múltiplos: desde o cálculo da 

pegada ecológica de água como um indicador-síntese da sustentabilidade 

ambiental, até como subsídio indispensável para a formulação das políticas 

públicas ambientais. Além do mais, o conceito permite iluminar a controvérsia 

sobre vantagens comparativas versus as vantagens competitivas do Brasil no 

comércio internacional, uma vez que somos um dos países exportadores líquidos 

de águas (azul, verde e cinza) das Américas, ao lado dos EE.UU. Canadá e 
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Argentina31. Raciocínio semelhante poderá ser estendido para o comércio inter-

regional do País (ver Box 12). 

Em outros Eixos do Estudo ANA – CGEE, a análise dos ciclos hidrológicos será 

realizada com maior profundidade técnica. Para os objetivos do Eixo 5, basta 

considerar com maior precisão um conceito de “uso consumptivo da água”. Para a 

água azul, o conceito se refere a: 1. a água evapora; 2. a água é incorporada no 

produto; 3. a água não retorna para a mesma área de captação, por exemplo, 

retorna para outra área de captação ou para o mar; 4. a água não retorna no 

mesmo período, por exemplo, é retida no período seco e retorna no período 

úmido. Para a água verde, o conceito se refere ao total da água de precipitação, 

acumulada no solo ou temporariamente na superfície do solo ou na vegetação, 

que se evapora dos campos e da vegetação mais a que é incorporada na 

produção colheitada ou na madeira. Para a água cinza, o consumo se refere ao 

volume de água no ambiente necessário para assimilar as concentrações de 

poluentes (a função ecológica da água como capacidade receptiva ambiental)*. 

* Hoekstra, A. K. (op. cit.). Maslin, M. The Climate. A Very Short Introduction, 

Oxford, 2013. 

 

 

 

                                                           
31 Wiedmann, T. “A review of recent multiregion input-output models used for consumption-based emission and resource 

accounting”, Ecological Economics, 69, 2009.  

Ver artigos na edição especial do Economic Systems Research sobre água e insumo-produto (vol. 23, number 4, dec. 2011). 
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BOX 12 

Água Virtual nas Exportações Primárias Interregionais 

Michael Porter tem destacado, em seus estudos sobre a vantagem competitiva, que os países e regiões, que estruturam as 

suas economias na produção de bens e serviços intensivos em fatores básicos (recursos naturais, mão de obra qualificada 

ou semiqualificada, fatores climáticos, posição geográfica, etc.), são incapazes de gerar os fundamentos de uma 

competitividade sustentável, assim como prover de melhores condições de vida os habitantes. A economia desses países e 

regiões se caracterizam por*: 

 Apresentam um ciclo vicioso da destruição da riqueza; 

 Sofrem, com frequência, um processo de deterioração nas suas relações de troca, se não forem adotadas 

estratégias de diferenciação dos produtos; 

 Destacam-se pelos valores baixos de seus indicadores sociais; 

 Veem se ampliar o número de seus concorrentes em escala global, dadas as facilidades de entrada no mercado 

daqueles bens e serviços, por não adotarem inovações tecnológicas de produtos, processo ou de gestão; 

 Não têm condições de sustentar o seu processo de crescimento no longo prazo. 

Infelizmente, esta é a situação da grande maioria das economias urbanas e regionais do Brasil, as quais necessitam, 

urgentemente, de serem reestruturadas, antes que ocorra um novo choque de integração competitiva nos próximos anos, 

fragilizando-as ainda mais a caminho da decadência econômica (ver Box 7). 

A replicabilidade de produtos que não incorporam fatores de especializados (mão de obra qualificada, observatórios de 

mercado, cooperação para competir, clusterização, etc.) é intensa pelas fáceis condições de entrada de novos concorrentes, 

expandindo a oferta e deprimindo as margens de rentabilidade financeira no médio e no longo prazo. Por meio de inovações 

tecnológicas, os países industrializados estão conseguindo aumentar suas possibilidades de substituição dos produtos 

intensivos em fatores básicos (fibras sintéticas versus fibras naturais; novos materiais versus materiais tradicionais; etc.), 

encolhendo ainda mais os mercados desses produtos tradicionais que constituem a base econômica de muitas regiões e 

localidades do País**. 

Se fosse possível construir as contas do comércio inter-regional (exportações e importações de bens e serviços de fatores e 

não fatores), é bastante provável que seria possível identificar elevada intensidade de recursos hídricos nas pautas de 

exportação das regiões localizadas na fronteira do agronegócio do Brasil. Se esses recursos não forem precificados 

(pagamentos por serviços ambientais – ver Box 11) sendo tratado como bens livres ou de uso comum, ocorrerá algum tipo 

de subsídio inter-regional de forma implícita. Da mesma forma, discute-se a necessidade de compensação financeira para 

os municípios de onde se extraem as reservas hídricas para impulsionar os minerodutos. 

* Porter, M. E. “Clusters and the New Economics of Competition”, Harvard Business Review, nov./dec. 1998. 

**Schmitz, H. (ed.) Local Enterprises in the Global Economy – Issues of Governance and Upgrading, EE, 2004. 
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IV.2.Cinco Proposições Gerais sobre as Políticas Públicas para Mitigar os 

Impactos das Mudanças Climáticas no Brasil 

 

 

 

 

A concepção e a implementação de políticas de desenvolvimento 

sustentável, no Brasil, colocam em questão os problemas de articulação 

dos objetivos das políticas econômicas de curto prazo, com as políticas de 

desenvolvimento de médio e de longo prazo. Esta questão inclui, de um lado, 

a consolidação do ajuste fiscal e financeiro, e, do outro lado, a superação do atual 

quadro de desigualdades sociais e regionais, por meio de políticas públicas que 

promovam um novo ciclo de expansão, com equidade social e sustentabilidade 

ambiental, assim como a mitigação dos impactos econômicos e ecológicos das 

mudanças climáticas. 

O papel do tempo na análise dos problemas econômicos sempre foi uma questão 

controversa. Em 1923, Keynes, o principal economista do século 20, procurava 

estabelecer uma noção clara do que seria o curto prazo. Para ele, no curto prazo, 

há um passado que já transcorreu e trouxe, para o presente, a acumulação de um 

estoque de capital físico (fábricas, áreas agricultáveis, infraestrutura econômica e 

social), um dado perfil de distribuição de renda e de riqueza, uma força de 

trabalho com diferentes qualificações, os fundamentos das instituições políticas e 

sociais, um certo grau de degradação do capital natural, etc32. 

Políticas econômicas de curto prazo, que lidam com problemas de inflação, de 

flutuações nos níveis de produção e emprego, têm de ser operadas dentro das 

restrições impostas por um tempo histórico e irreversível. É indispensável tomar 

estas restrições e condicionalidades como ponto de partida. Se, nos momentos 

tumultuados do presente, quisermos resolver graves questões econômicas com 

                                                           
32 Beaud., M. and Dostaler, G. Economic Thought Since Keynes. Routledge, New York, 1997. Keynes, J. M. A Teoria Geral do 

Emprego, do Juro e do Dinheiro. Abril Cultural, São Paulo, 1983 (especialmente o Livro Sexto). Dostaler, G. Keynes et ses 

Combats. Ed. Albin Michel, 2005. Skidelsky, R. John Maynard Keynes 1883-1966: Economist, Philosopher Statesman, Penguin 

Books, 2003. 

PROPOSIÇÃO 1 – Como os impactos das mudanças climáticas são um evento 

histórico de longa maturação, as políticas públicas para mitigá-los devem ser 

concebidas e implementadas persistentemente e numa visão de longo prazo, sem 

expectativas de resultados significativos no curto prazo. 
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orientações estratégicas, que somente são eficazes no longo prazo, as políticas 

econômicas podem fracassar. Assim, como dizia Keynes, no longo prazo 

poderemos estar todos mortos. 

Keynes, com esta afirmação, estava simplesmente nos lembrando que os 

economistas podem tornar sua vida mais fácil se, em momentos de tempestades, 

se limitarem a apontar caminhos de tranquilidade que estão além dos mares 

revoltos, sem demonstrar, contudo, como é possível atravessar o quadro das 

dificuldades presentes, preservando as conquistas realizadas.  

Particularmente em situações em que ainda persistem inconsistências 

macroeconômicas, com déficits nominais e elevada relação de endividamento, a 

sociedade inclina-se a considerar as políticas de médio e de longo prazo como 

supérfluas e residuais. Pressupõe que os problemas de curto prazo (inflação, 

déficits públicos, déficits nas contas externas, etc.) são tão críticos e dominantes 

que não haveria condições para cuidar das questões de médio e de longo prazo 

(a erradicação da pobreza absoluta, a gestão sustentável dos recursos hídricos, a 

atenuação dos desequilíbrios regionais, etc.) antes de se consolidar a estabilidade 

econômica. Vale dizer, numa sociedade em regime de rigoroso ajuste fiscal e 

financeiro, as soluções dos problemas de estrutura (os de médio e de longo 

prazo) ficariam cronologicamente condicionadas pelas soluções dos problemas de 

conjuntura (os de curto prazo). 

Ora, esta querela perde o seu significado quando se vive, durante mais de três 

décadas, uma sequência de políticas de curto prazo, pois surgem efeitos não 

previstos ou indesejáveis sobre a evolução dos problemas de médio e de longo 

prazo.  

Uma sequência quase interminável de políticas de estabilização, como tem 

ocorrido no Brasil, por exemplo, pode impactar sensivelmente a distribuição 

funcional da renda nacional, a estrutura de oferta de serviços públicos 

tradicionais, os níveis de riscos e de incertezas dos investimentos diretamente 

produtivos, etc. Ou seja, de ajuste em ajuste, o que se pensava ser tão 

somente políticas explícitas de curto prazo vai se tornando políticas 

implícitas de médio e de longo prazo. Por exemplo, uma política anticíclica 

de defesa do nível de renda e de emprego pode estimular um incentivo fiscal 
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(redução de IPI) para a indústria automobilística e para toda a sua poderosa 

cadeia produtiva, o que resultará no longo prazo na expansão dos gases de 

efeito estufa que induzem o aquecimento global. 

Na verdade, uma longa sequência de ajustes de curto prazo acaba trazendo um 

aprendizado perverso tanto para o Governo quanto para os agentes econômicos 

privados que se viciam em estratégias adaptativas ou especulativas, as quais 

excluem uma visão de perspectiva sobre os interesses maiores da sociedade. De 

um lado, o Governo sabe, cada vez mais, como lidar com políticas monetárias e 

cambiais eficazes para controlar, no curto prazo, desequilíbrios internos e 

externos que possam gerar inflação e desconfiança. Do outro lado, os agentes 

privados se protegem de eventuais instabilidades investindo menos, estocando 

menos, se endividando menos. Resultado: o crescimento sustentado não vem, os 

serviços públicos se deterioram, expande-se o cassino da especulação financeira 

e encurta-se a agenda dos problemas nacionais a serem enfrentados. Na nossa 

questão, vê-se ampliar a concentração de gases de efeito estufa e a 

consequente mudança climática com suas mazelas ecológicas e 

econômicas como resultado das políticas de crescimento vistas tão 

somente numa perspectiva de curto prazo. Por exemplo, os subsídios 

fiscais tanto à aquisição de veículos particulares quanto aos derivados do 

petróleo incentivam a intensificação das emissões de CO2. 

O desafio que se coloca é identificar alternativas ou novos paradigmas de 

desenvolvimento que possam vingar, até mesmo, num ambiente macroeconômico 

de ajustes fiscais e financeiros, rigorosos e recorrentes; que sejam compatíveis 

com o processo de estabilização econômica em andamento; que não se 

configurem apenas como bem sucedidos casos de vitrine, não replicáveis contudo 

com a amplitude e abrangência indispensáveis. 

A experiência histórica de diversos países nos mostra que os caminhos para 

superar os limites de políticas macroeconômicas de curto prazo passam por 

diversos imperativos. É preciso reverter as expectativas mais imediatistas dos 

agentes econômicos por meio de um projeto nacional de desenvolvimento (por 

exemplo: uma combinação do tipo PAEG mais Plano Decenal, de Campos e 

Bulhões) que seja lastreado em reformas econômicas e institucionais (tributária, 
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previdenciária, política, etc.), tecnicamente consistentes e politicamente factíveis. 

É preciso inovar em matéria de mobilização de recursos latentes, tangíveis e 

intangíveis, por meio de experiências multifacetadas de desenvolvimento 

endógeno e de gestão compartilhada em diferentes espaços e segmentos da 

sociedade civil. É preciso ampliar a agenda de mudanças sociais e de 

transformações produtivas para incorporar o tratamento sustentável e progressivo 

das diferentes formas de capital. 

Enfim, buscar soluções para problemas econômicos de curto prazo, sem o 

balizamento de uma visão de perspectiva, leva, de um lado, a um equívoco 

histórico, pois uma sequência quase interminável de políticas de curto prazo pode 

conter políticas implícitas de efeitos não esperados ou indesejáveis sobre o longo 

prazo. As novas teorias do crescimento econômico endógeno colocam em 

questão a dicotomia analítica entre políticas de curto prazo e políticas de longo 

prazo. De um lado, as teorias que buscam analisar as flutuações ou os ciclos 

reais dos negócios mostram que estes podem ter uma influência poderosa no 

longo prazo. Por outro lado, as condições iniciais de uma economia, afetadas por 

desequilíbrios, podem influenciar o seu ritmo de crescimento. E a maior ou menor 

rapidez do crescimento e o seu próprio estilo podem impactar também as 

evoluções conjunturais. Parafraseando Keynes, pode-se dizer que, de curto em 

curto prazo estaremos todos mortos. 

Assim, enquanto prevalecer no País uma concentração de recursos 

humanos, institucionais e financeiros na busca da eficácia das políticas 

econômicas de curto prazo sem articulá-las com as políticas de 

desenvolvimento de médio e de longo prazo, não haverá espaço político-

administrativo para se conceber e, principalmente, implementar políticas 

ambientais que tenham como escopo mitigar os impactos ecológicos e 

econômicos das mudanças climáticas cujos resultados podem ocorrer 

apenas em períodos ultralongos (ver Box 13). 
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BOX 13 

A SÍNDROME DO W E DO V 

Há uma tendência para que as nossas experiências passadas formatem as nossas imagens sobre o futuro. Diante de uma crise, 

procuramos projetar o futuro adaptando nossas expectativas em função de eventos passados. Ou, alternativamente, buscamos acumular o 

máximo de informações possíveis para racionalmente remodelar essas expectativas em função de decisões em curso por parte de outros 

atores em nosso entorno que controlam os eventos dominantes. 

Assim, quando se observam as projeções dos especialistas sobre as perspectivas da atual crise econômica mundial, elas parecem 

reproduzir as imagens dos ciclos econômicos de curto prazo sob a forma de um W ou de um V num espaço euclidiano. Ao primeiro sinal de 

recuperação das bolsas ou de algum setor-chave da economia, entra em cena a imagem de que, após a queda emerge a retomada do 

crescimento, mesmo que a queda venha a ser reproduzida em um novo momento (a imagem do W) o qual será seguido de nova retomada. 

Ora, embora tenhamos vivido vários momentos de instabilidade na economia mundial desde que houve um avanço do sistema financeiro 

sobre o lado real das economias nacionais a partir dos anos 1970, a atual crise econômica e financeira apresenta características 

absolutamente inéditas que torna difícil enquadrá-la nas crises das duas últimas décadas e muito menos como um ciclo econômico de 

curto prazo. 

Esse ineditismo se deve a alguns fatores determinantes de sua causa. É a primeira grande crise que ocorre após a profunda integração 

dos mercados financeiros de todos os países desenvolvidos e emergentes, e de muitos países menos desenvolvidos. A 

desregulamentação financeira e a criação de novos instrumentos financeiros, tais como os derivativos, além dos avanços tecnológicos nas 

comunicações, contribuíram para a formação de um sistema financeiro internacional muito mais integrado e, frequentemente, mais instável. 

Em muitos aspectos, as transações financeiras internacionais vem superando significativamente as transações de bens e serviços. Como 

muitos desses fluxos financeiros são de curto prazo, altamente voláteis e especulativos, as finanças internacionais tornaram-se a dimensão 

mais instável da economia capitalista globalizada. 

Embora o imperativo do processo de globalização imponha as regras do jogo, a heterogeneidade dos interesses das economias nacionais 

passa a dificultar a reestruturação do sistema financeiro pós-crise, criando longos vácuos temporais nos processos de decisão que geram 

incertezas e imprevisibilidades no comportamento das instituições e dos agentes econômicos em cada país. 

Destaca-se, também, que a economia mundial, neste início do século 21, tem as características de um sistema policêntrico de decisões 

quando se trata de avaliar os rebatimentos espaciais da atual crise sobre as economias nacionais. Muitos países, inclusive o Brasil, 

dispõem atualmente de elevado grau de autonomia para formular e executar políticas anticíclicas de defesa dos níveis de renda e de 

emprego. Parte dessa autonomia decorre de mais informação e de mais conhecimento sobre como se posicionar estrategicamente diante 

de crises conjunturais e sistêmicas e da maior disponibilidade de pessoas qualificadas e de instituições públicas e privadas que possam 

identificar os instrumentos econômicos e os mecanismos político-administrativos mais adequados a serviço do interesse nacional, num 

contexto carente de ações coordenadas e cooperativas em escala mundial. 

Assim, talvez seja mais apropriado neste cenário da economia mundial, engravidado de ineditismos estruturais e de policentrismos 

decisionais, prospectar o futuro não com as imagens euclidianas de ciclos bem comportados, mas com situações que não podem ser 

explicadas facilmente pela geometria clássica, por causa de seus componentes caóticos e de seus jogos de soma negativa. Num ambiente 

de instabilidades sequenciais, onde os sistemas desestabilizados desenvolvem uma posição mais estável para se desestabilizar 

novamente, seria mais recomendável estar atento aos infinitos detalhes que emergem diariamente dos diferentes sistemas nacionais e 

multilaterais de informações. Talvez tenhamos que começar a compreender melhor os fractais do novo mosaico da economia mundial, para 

não termos que dar dois passos para trás depois de ter dado um passo para frente*. 

* Stiglitz, J. Free Fall – America, Free Markets and the Sinking of the World Economy, Norton, 2010. 

   Münchau, W. The Meltdown Years – The Unfolding of the Global Economic Crisis, Mc Graw Hill, 2010. 
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De fato, as questões de desenvolvimento econômico e socioambiental que estão 

claramente definidas no atual contexto histórico do Brasil exigem uma perspectiva 

de longo prazo para o seu equacionamento. Entre estas questões destacam-se: a 

eliminação dos gargalos na infraestrutura econômica, o desenvolvimento das 

centenas de municípios e das inúmeras áreas economicamente deprimidas, a 

transição das políticas sociais compensatórias para as políticas de redução das 

desigualdades e assimetrias sociais, uma política de preservação e de 

restauração da nossa base de recursos naturais, etc. 

O hábito que se criou na burocracia estatal, desde o fim das últimas experiências 

de planejamento de longo prazo no fim dos anos 1970, de atuar através de uma 

sequência interminável de intervenções casuísticas não pode perdurar. Jean 

Ladriére mostra que a lógica interna do sistema econômico pode chegar a 

absorver os agentes econômicos que exercem as atividades no seu quadro, 

à medida que estes se tornam incapazes de superar a sua própria condição. 

Identificando-se com os processos dos quais são os portadores, deixam-se 

conduzir pelas exigências que não cessam de nascer de suas próprias 

iniciativas. 

Sem uma perspectiva de longo prazo em suas ações, os agentes e as instituições 

governamentais se entrelaçam nos mecanismos que eles próprios criaram e 

passam a ser conduzidos por uma espécie de processo acumulativo 

aparentemente sem limites. Ao sobrepor e acumular ações de curto prazo 

desencadeiam forças que não podem controlar, induzem efeitos inesperados, 

promovem desencontros de expectativas e chegam à perda de confiabilidade 

junto à opinião pública. 

Como evitar, pois, que as alternativas de políticas econômicas sejam, em última 

instância, comandadas pelas exigências das opções realizadas no passado, de tal 

PROPOSIÇÃO 2 – Para que as políticas públicas que objetivam mitigar os 

impactos ecológicos e econômicos das mudanças climáticas sejam efetivas e 

eficazes, é fundamental que se estruturem e se fortaleçam as práticas dos 

métodos e dos processos de planejamento de médio e de longo prazo no Brasil. 
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forma que o sistema passa a subsistir em função de uma overdose de políticas de 

curto prazo de caráter pragmático? A necessidade desta virada de mesa pode ser 

observada quando se constata o processo de deterioração que vem ocorrendo 

com as diferentes formas de capital de interesse público de nossa sociedade. 

Algumas dessas deteriorações são visíveis como a perda de qualidade de nossos 

recursos naturais (degradação de nossas bacias hidrográficas, a dramática perda 

da biodiversidade) ou de nossa infraestrutura econômica. Outras perdas são 

intangíveis como a deterioração no capital institucional (baixa capacidade de 

gestão e de implementação de projetos pelas nossas instituições públicas, 

loteadas para atender sem critérios de mérito os interesses velados e 

clientelísticos da base aliada) ou no capital humano quando tem prevalecido no 

sistema educacional a regra de mais e mais insumos por menor produção de 

pessoal qualificado. 

Um bom sistema de planejamento de longo prazo (mais indicativo, mais flexível, 

mais exato, mais rápido, mais descentralizado, mais participativo) pode ajudar a 

construção de uma sociedade mais competitiva sistemicamente, mais justa 

socialmente e com melhor contrato natural. Mas este planejamento não deve 

ser considerado apenas como método, mas principalmente como processo. 

Como método, o nosso progresso em matéria de planejamento se destaca 

internacionalmente. As equipes técnicas do governo, das instituições 

universitárias e das empresas de consultoria têm produzido excelentes sistemas 

de indicadores de desenvolvimento sustentável, modelos de projeção com uso de 

metodologias na fronteira do conhecimento, relatórios profundos sobre o estado 

da arte de nossos ecossistemas, etc. 

Contudo, as nossas experiências mais recentes mostram também o fracasso do 

planejamento como processo, onde a grande maioria das políticas, programas e 

projetos têm descarrilhado não nas etapas iniciais de formulação ou de 

mobilização das expectativas e aspirações dos beneficiários, mas na etapa da 

arte de implementação. Sem dúvida, uma indicação de nosso 

subdesenvolvimento político. 

Para resgatar o planejamento de médio e de longo prazo no Brasil, tanto 

como método tanto como processo, alguns desafios se apresentam de 
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forma inequívoca. Em primeiro lugar, coloca-se o desafio do hiato na 

coordenação político-administrativo quando aumenta o grau de complexidade 

e de transversalidade institucional no processo decisório das diferentes formas de 

intervenção dos três níveis de governo no Brasil. Não se pode, por exemplo, obter 

sucesso nas políticas de mitigação das mudanças climáticas sem articulá-las com 

as políticas industriais e energéticas. 

Usualmente, a implementação de um processo de desenvolvimento sustentável 

envolve problemas de coordenação entre diferentes instituições da administração 

direta e da administração indireta dos três níveis de governo; entre diferentes 

equipes técnicas interdisciplinares com suas idiossincrasias próprias 

(ambientalistas, especialistas em obras de infraestrutura, etc.); entre as agências 

públicas e as organizações não governamentais; e, principalmente, entre os 

próprios setores organizados da sociedade civil. 

As instituições, que participam de um processo de desenvolvimento sustentável, 

tendem a desenvolver o seu espaço próprio de decisão, fechando-se em torno de 

missões e temas programáticos específicos e, ao mesmo tempo, protegendo-se 

quanto às tentativas de interferências das atividades de coordenação externa. 

Assim, quando lhes é solicitada a cooperação para executar determinadas 

atividades do programa, é necessário considerar a questão recorrente da 

heterogeneidade das diferentes organizações envolvidas, quanto ao seu grau de 

maturidade institucional, à sua capacidade de decisão e de implementação, à sua 

cultura profissional, ao seu status político-administrativo, etc.33.  

Um programa de desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, por 

exemplo, deve conceber a coordenação das entidades públicas e privadas, 

atuantes na sua área de influência, em função de problemas rigorosamente 

focalizados no nível de subprogramas e projetos. As suas ações devem ser de 

natureza pragmática em busca de resultados operacionais, envolvendo a 

negociação e a mediação de conflitos e disputas, a eliminação de setorialismos 

injustificáveis, a promoção de consensos, a busca do dinamismo real em lugar 

das divisões formais, etc., para fazer acontecer os objetivos e metas do programa.  

                                                           
33 Israel, A. Institutional Development – Incentives to Performance, World Bank, Johns Hopkins, 1989. North, D. C. 

Understanding the Process of Economic Change, Princeton, 2010. Rutherford, M. Institutions in Economics – The Old and the 

New Institutionalism, Cambridge, 1996. Chavance, B. L’économie Institutionnelle, La Découverte, 2007. 
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É evidente que esse hiato na coordenação econômica das ações de médio e 

longo prazo, que se repete em diferentes situações (no planejamento do uso 

sustentável dos recursos hídricos, nas políticas de combate à pobreza, etc.), tem 

muito a ver com o desmonte dos processos de planejamento e de sua eficácia 

durante os últimos anos. E políticas públicas equivocadas e fraca governança 

sobre essas questões podem se tornar o embrião de grandes desastres 

socioeconômicos e ambientais. 

Ora, é missão de todo processo de planejamento prospectar o futuro da economia 

e gerar cenários alternativos de desenvolvimento com menores custos de 

oportunidade para a sociedade. Estes cenários servem para definir políticas que 

irão coordenar o aumento da produtividade dos recursos naturais renováveis e 

não renováveis, para mobilizar potencialidades latentes (bioenergia, por exemplo), 

a expansão e a concentração de capital humano e institucional em setores-chave, 

para eliminar eventuais pontos de estrangulamento na infraestrutura econômica, 

etc. Mas servem, principalmente, para que os agentes públicos e privados 

possam se comprometer com projetos de investimento de lenta maturação, pois 

sua racionalidade econômica se exprime no longo prazo. 

Cabe destacar, também, o desafio de manter elevado grau de consistência 

entre as decisões a serem concebidas e executadas nas políticas públicas. 

Keynes dizia que, em época de crise, somos guiados, em grande parte, pelos 

fatos sobre os quais temos maior confiança mesmo que esses sejam 

decididamente menos relevantes para as questões em debate do que outros fatos 

sobre os quais nosso conhecimento é vago e escasso. Esta atitude torna-se 

propensa a induzir desastres no contexto em que uma economia torna-se 

complexa e na qual as interdependências e transversibilidades no processo 

decisório passam a prevalecer sobre as soluções simplistas. 

Não é difícil identificar as probabilidades de que esses desastres possam ocorrer 

em situações em que as decisões tomadas vão na direção contrária às regras 

fundamentais de acumulação e de operação do sistema econômico. 

Especificamente, no caso brasileiro, trata-se de confrontar as regras de uma 

economia mista de mercado que convive adequadamente com a intervenção 

governamental visando à estabilidade da economia, à melhor distribuição de 
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renda e de riqueza, assim como à mitigação das externalidades negativas sobre 

os ecossistemas. Neste tipo de economia, o sucesso da intervenção 

governamental depende da consistência técnica das decisões, assim como 

da qualidade da sua negociação política com os que ganham e com os que 

perdem com essas decisões. 

Convencionalmente, admite-se que, numa economia de mercado, os preços 

exercem três funções na organização das atividades econômicas. Transmitem 

apenas a informação importante e somente para as pessoas que precisam 

conhecê-la. A intervenção governamental na economia não deveria, pois, cruzar 

essas linhas de transmissão, ampliando as incertezas, os ruídos e os riscos no 

processo de tomada de decisões dos agentes e protagonistas dos mercados. 

De acordo com a segunda função, os preços provêm um incentivo para que se 

adotem os métodos de produção que são menos custosos e, portanto, para que 

se utilizem os recursos disponíveis nos propósitos mais valiosos para o conjunto 

da sociedade. Os Instrumentos de intervenção servem para provocar 

ajustamentos na oferta e na procura de mercado, visando a corrigir as 

consequências de sua operação (poder de mercado, danos ecológicos, etc.). 

A terceira função do sistema de preços determina quem obtém quanto da 

produção gerada, ou seja, a distribuição de renda. É aqui que a intervenção 

governamental adquire sua maior importância numa sociedade marcada 

historicamente pelas assimetrias e desigualdades de oportunidades entre 

famílias, grupos e classes sociais, regiões e segmentos produtivos.   

Mas o processo de intervenção governamental não pode ocorrer num contexto de 

voluntarismo dos dirigentes públicos. Ou seja, quando assumem recorrentemente 

as crenças e as atitudes proposicionais de quem pensa modificar o curso dos 

acontecimentos apenas por seu alvedrio. Esse comportamento diretivo é criticado 

por Keynes. O principal objetivo da acumulação de capital ou de riqueza é 

produzir resultados ou resultados potenciais num período relativamente distante. 

O fato de que nosso conhecimento do futuro é flutuante, vago e incerto, torna 

muito difícil ter uma visão mais clara e responsável de como se distribuem 

consistentemente as perdas e os danos de decisões casuísticas e pragmáticas 

sobre os grupos sociais no presente e no futuro. 
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Por exemplo: o Governo Federal expandiu o escopo e a abrangência das políticas 

sociais compensatórias como mecanismo privilegiado de política anticíclica de 

defesa dos níveis de renda e de emprego, sobrepondo-lhes cada vez mais 

benefícios e beneficiários. Estas ações compensatórias (bolsa-família, previdência 

social, benefícios continuados, etc.) já financiam a sobrevida dramaticamente de 

quase cem milhões de brasileiros, o que é fundamental para a redução dos níveis 

de pobreza no Brasil. Há, por outro lado, o comprometimento dos recursos fiscais 

para investimentos de infraestrutura econômica indispensáveis para o 

crescimento no longo prazo. Comprometem-se, também, os recursos para 

financiar políticas públicas (educação de qualidade, serviços de saúde, transporte 

coletivo, reversão da decadência de áreas deprimidas, preservação, conservação 

e reabilitação de ecossistemas) visando a reduzir as desigualdades e assimetrias 

sociais e não apenas os indicadores de pobreza. Comprometendo-se, enfim o 

desenvolvimento humano no longo prazo daqueles à quem pretendem dar 

assistência social no curto prazo. 

Em resumo: para se recolocar o planejamento numa posição de centralidade 

no processo de coordenação das políticas públicas que irão impactar em 

termos de custos e benefícios a mudança climática no Brasil, é preciso 

atribuir-lhe mais status político nos três níveis de governo, dar-lhe melhor 

capacidade de gestão de métodos e de processos, e inseri-lo no 

adensamento das experiências da democracia participativa (ver Box 14). 
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BOX 14 

AS INSTÂNCIAS FORMAIS DO PLANEJAMENTO 

Toda experiência bem sucedida de planejamento é permeada, destacadamente, por duas instâncias formais. Uma instância 

teleológica, onde se delimitam finalidades, objetivos e metas a serem perseguidos. E uma instância processual, onde se 

definem os procedimentos ou o conjunto de etapas, de estágios e de módulos, de métodos a serem mobilizados tanto para 

tornar real ou efetiva a instância teleológica, quanto para retificá-la, levando em consideração as próprias vicissitudes de sua 

implementação. 

Neste sentido, num Brasil após a estabilidade macroeconômica bem sucedida do Plano Real e após intenso e frutífero ciclo 

de políticas sociais compensatórias, tudo indica que um dos provérbios sedutores das novas propostas de governo deverá 

focalizar as questões do desenvolvimento sustentável em todas as suas dimensões setoriais (energia, transporte, etc.) e 

espaciais (metrópoles, bacias hidrográficas, etc.).  

Quando procura se distanciar de uma linguagem abstrata ao nível da instância teleológica, que tem sido utilizada para 

camuflar os conflitos implícitos em propostas genéricas, começam a surgir os verdadeiros dilemas a serem enfrentados. 

Nestes, emergem aqueles entre a aceleração da expansão econômica e as regras fundamentais de sustentabilidade para o 

uso dos recursos naturais renováveis e não renováveis na fronteira agrícola, na fronteira minerária, nas áreas desertificadas, 

nas metrópoles congestionadas, etc. 

Usualmente, apresenta-se como alternativa para enfrentar a especificidade desses dilemas a adoção de uma postura 

pragmática para equacioná-los ao nível da instância processual. Contudo, ser pragmático significa “adotar como critério de 

verdade a utilidade prática, identificando o verdadeiro com o útil”. Mas, desde que existem conflitos nas ações finalísticas 

entre grupos e classes sociais, regiões ou setores produtivos, etc. na implementação de um processo de desenvolvimento 

sustentável, cabe a pergunta: útil para quem? Assim, o pragmatismo passa a ser uma dúvida a mais no processo e não um 

caminho para a solução dos conflitos. 

Ao nível das burocracias governamentais, as questões do meio ambiente no Brasil têm sido tratadas dentro de uma estrutura 

administrativa que disputa isoladamente os seus recursos humanos, financeiros e institucionais visando a realizar sua missão 

institucional. Uma estrutura administrativa, contudo, sem capacidade de coordenar transversalmente os programas 

estratégicos e operacionais dos demais segmentos administrativos que têm poderosos, e muitas vezes irreversíveis, 

rebatimentos sobre os ecossistemas regionais. Operacionalmente, o que se propõe é considerar, num plano de governo, o 

meio ambiente não apenas como um fator de produção a mais que apenas necessita ser utilizado sustentavelmente sob a 

égide de uma política pública setorial. Mas como um elemento pivotal, dentro da sexta onda de inovações da dinâmica 

capitalista, que contém, provisiona e sustenta toda a economia no médio e no longo prazo. 

No curto prazo, as propostas devem ser específicas também quanto ao que se denomina a “Macroeconomia da 

Sustentabilidade”. Esse novo olhar para a macroeconomia de curto prazo implica, do lado da demanda agregada, em 

reorientar os investimentos públicos e privados para a segurança energética, para infraestruturas de baixo carbono, para 

proteção de valiosos ativos ecológicos, etc. Do lado da oferta agregada, devem-se utilizar os sistemas fiscais e financeiros 

para estimular intensamente a produtividade dos recursos naturais (matérias, energias), visando a atenuar a exaustão desses 

recursos em uma ponta da cadeia de valor, e os níveis de poluição na outra ponta. 
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A formulação de uma estratégia de desenvolvimento de longo prazo para 

avaliar as ações de adaptação e de mitigação necessárias para 

contrabalançar os impactos adversos das mudanças climáticas, não deve se 

limitar a extrapolar o futuro do sistema. É preciso antecipar o futuro com 

grande confiabilidade para melhorar a capacidade de se formatar e capturar as 

oportunidades intervenientes no seu processo de desenvolvimento. A estratégia é 

formulada no pressuposto de que pode-se agir conscientemente para influenciar a 

evolução do futuro do sistema na direção das aspirações prioritárias da sociedade 

brasileira e do uso sustentável dos seus recursos materiais, humanos e 

institucionais. 

A Figura 10 mostra o futuro como uma série de “Estados Futuros” sobre os quais 

se dispõe de diferentes níveis de controle e habilidade de previsão. Nos dois 

casos extremos, tem-se: 

•Futuros sequenciais ou rotineiros são os estados futuros mais previsíveis; são 

controlados por leis naturais (capacidade de suporte do meio ambiente), eventos 

(expansão das atividades econômicas), normas e decretos dos três níveis de 

Governo, padrões prevalecentes (tecnológicos, distribuição da riqueza, etc.); 

•Futuros Desconhecidos são futuros que estão além dos atuais níveis de 

conhecimento e da experiência (mudanças climáticas e a interdependência dos 

processos ecológicos, por exemplo). Muito do pensamento neste campo fica na 

imaginação que leva à criatividade, à inovação e à realização de sonhos e 

possibilidades para o futuro. A imaginação reconhece os recursos, os valores e as 

estruturas do presente como importantes para formatar o futuro. “A imaginação é 

mais importante do que o conhecimento” (Einstein). 

PROPOSIÇÃO 3 – A avaliação econômica das mudanças climáticas e das 

políticas necessárias para mitigar os impactos socioambientais está cercada de 

riscos e incertezas, o que nos leva a lidar com muito cuidado em relação a 

modelos físicos e econômicos de abordagem determinística que dependem de 

informações que ainda não estão disponíveis. 
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O Quadro 6 apresenta diferentes roteiros metodológicos para a análise de futuros. 

Cada um desses roteiros pressupõe um determinado nível de informação e 

conhecimento, assim como uma determinada intencionalidade de intervenção 

sobre a evolução dos futuros por meio de processos de planejamento estratégico. 

 

FIGURA 10 

O FUTURO COMO UMA SÉRIE DE “ESTADOS FUTUROS” SOBRE OS QUAIS SE DISPÕE DE 
DIFERENTES NÍVEIS DE CONTROLE E HABILIDADE DE PREVISÃO 

 

Fonte: R. J. Stimson, R. R. Stough and B. H. Roberts – Regional Economic Development – Analysis 

and Planning Strategy, Springer, 2002. 
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QUADRO 6 

ANÁLISE DE FUTUROS 

Futuros Análise de Futuros  

1. Futuros por 

Extrapolação  

O futuro como uma extensão ou projeção do passado; a identificação e análise de 

tendências e padrões como base para predições sobre o futuro.  

2. Futuros pela 

Heurística  

A heurística envolve um conjunto de regras e métodos que conduzem à descoberta, à 

invenção e à resolução de problemas (análise Delphi para chegar a um consenso sobre o 

futuro; mesas-redondas de consultas formais, etc.); envolve, também, o julgamento 

informado pela experiência de stakeholders para resolver problemas (geração de ideias e 

projetos para o uso sustentável de recursos ambientais, por exemplo), quando resultados 

previsíveis não são facilmente antecipados ou calculáveis.  

3. Futuros como Ciclos  Associados com mudanças tecnológicas significativas em torno das quais outras inovações 

em processos de produção, de distribuição e de organização produtiva se aglomeram e se 

espraiam por toda economia.  

4. Futuros pela Análise 

Histórica  

O método utiliza o tempo como base para projeção; cursos de eventos passados são 

identificados e usados para recriar as questões de interesse presente ou futuro; envolve 

sete etapas: 

• definir o contexto do evento da ação para a qual uma decisão deve ser 

tomada; 

• pesquisa de precedentes históricos; 

• análise dos fatores que conduzem ao evento; 

• análise dos fatores no entorno do evento atual; 

• identificar se há fatores congruentes entre os eventos passados e os atuais; 

• pesquisar fatores de congruência para avaliar se são relevantes para o 

evento atual; 

• previsão sobre o curso do resultado considerado.  

5. Futuros como 

Cenários  

Cenários não são projeções, mas mapas de possibilidades e opções particularmente úteis 

para contextos de rápidas mudanças; mal elaborados (por exemplo, quando excessivamente 

qualitativos) podem levar a sérios erros de planejamento; a técnica de cenários foi utilizada 

mais recentemente na elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), do Plano 

Nacional de Logística e Transporte (PNLT).  

6. Futuros Caóticos  Alguns eventos futuros serão altamente ou totalmente imprevisíveis e incontroláveis 

(desastres naturais, colapso de sistemas financeiros, revoluções, etc.); sistemas são 

dinâmicos e podem flutuar de uma forma para outra; a teoria do caos sugere que estados 

incontroláveis eventualmente se estabilizam, mas podem tornar-se instáveis novamente.  

Fonte: Stimson, Stough and Roberts; op. cit. 
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O Estudo da FEA/USP sobre “A Economia da Mudança do Clima no Brasil” 

destaca que as decisões relativas às mudanças climáticas estão sujeitas a dois 

tipos de riscos: a) não agir no presente e encontrar impactos inesperados no 

futuro; b) optar por ação preventiva no presente que prove ser desnecessária no 

futuro. Os investimentos em ações que possam mitigar os impactos ecológicos e 

econômicos das mudanças climáticas têm uma dupla face: de um lado são um 

componente muito importante da demanda agregada com os seus efeitos 

multiplicadores no curto prazo e, do outro lado, determinam o crescimento da 

capacidade produtiva e preventiva do país. Mas, como o investimento é uma 

decisão orientada para o futuro, é preciso lembrar que ele tem aspectos de 

irreversibilidade (diferente de uma aplicação financeira) e, portanto, opera num 

contexto de extrema volatilidade e incertezas. 

O Estudo da FEA/USP descreve nos processos de mudanças climáticas as 

questões das descontinuidades e das irreversibilidades: a) muitos dos 

problemas e dos impactos têm um elevado nível de descontinuidade, isto é, 

eventos mostram uma certa tendência até que repentinamente são 

descontinuados e assumem um comportamento extremo; b) casos de 

irreversibilidade podem se transformar em catástrofes abrangentes como a 

eventual savanização da Amazônia, a perda da biodiversidade e a elevação dos 

níveis do mar. 

Como processo de descontinuidade o Estudo se refere à agricultura como 

exemplo típico: para muitos produtos agrícolas, um aumento gradual da 

temperatura de 2 a 3 graus centígrados provoca um decréscimo gradual da 

produtividade que pode ser mitigada através da irrigação, da melhoria genética e 

de outras práticas. A partir aproximadamente de 3 graus centígrados, é 

fisiologicamente impossível interferir no processo, independentemente da 

tecnologia, porque simplesmente a planta não pode suportar altas temperaturas. 

No recente livro de W. Nordhaus, ele discute a questão do climate tipping point, 

um conceito definido de forma imprecisa para caracterizar a inflexão ou a 

mudança climática de um estado estável para outro estado estável o qual pode 

ser irreversível. Acontece quando um sistema experimenta uma profunda 

descontinuidade no seu comportamento (Nordhaus, W., op. cit, Chap. 5), podem 
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ocorrer mudanças descontínuas, abruptas e potencialmente catastróficas (ver 

Figura 11). 

Destaca que especialistas em mercados financeiros estão familiarizados com 

esses pontos quando estudam o fenômeno das corridas bancárias. Afirma: “One 

of the most important lessons from the recent financial crises is that no one 

understood how fragile the system was. No one anticipated how profound the 

economic costs of the financial panics would be. We should heed this lesson as 

we think about the tipping points that might be crossed as we alter the climate”.  

O tempo exato e a magnitude desses eventos são frequentemente impossíveis de 

serem previstos. Podem ocorrer rapidamente e inesperadamente, como podem 

não ocorrer. Nordhaus destaca quatro elementos ou pontos críticos da 

mudança climática em escala global: 

 o colapso de grandes camadas de gelo; 

 mudanças em larga escala na circulação oceânica; 

 processos de realimentação através dos quais o aquecimento traz 

mais aquecimento (efeito albedo); 

 aquecimento expandido ao longo do tempo. 

A maioria para não dizer a totalidade dos modelos de projeções dos 

impactos econômicos e ecológicos das mudanças climáticas nem as 

análises do tipo custo-benefício incluem os principais tipping points, 

descontinuidades ou irreversibilidades. Os motivos são a dificuldade de 

avaliação de sua plausibilidade, de identificação dos limiares de sua 

ocorrência e de seus impactos econômicos potenciais. 
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FIGURA 11 

TRANSIÇÃO OU INFLEXÃO DE PONTOS DE EQUILÍBRIO CLIMÁTICO* 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: W. Nordhaus, The Climate Casino, Yale, 2013. (chap. 5 – Tipping Points in the Casino Climate) 

* o gráfico ilustra como sistemas complexos dinâmicos podem se deslocar para estados de equilíbrio 

completamente diferentes quando são pressionados para além de algum “tipping point” (ponto crítico); do 

ponto de vista científico, o estudo sobre esses pontos críticos ainda é incipiente para processos climáticos 

globais, embora os climatologistas tenham concluído que “no climate changes of the speed and scope we are 

currently witnessing have ocurred through the course of human civilization”. 

Enfim, o Estudo da FEA/USP sobre a economia das mudanças climáticas 

reconhece as limitações de uma abordagem determinística que não considera 

explicitamente os riscos e as incertezas além de dar ênfase a valores médios 

esperados, e destaca o que denomina de “uma cascata de elementos de 

incerteza”: 

 incerteza sobre emissões; 

 incerteza sobre as concentrações atmosféricas e sumidouros; 

 incerteza sobre o forçamento de outros gases; 

 incerteza de modelo; 

 incerteza do parâmetro e da forma funcional; 

 prazo e escala. 
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Desde o início dos primeiros movimentos de redemocratização, nos anos 1980, 

houve um grande progresso nas experiências de planejamento participativo no 

Brasil. Estas experiências vieram se estendendo desde a concepção dos planos-

diretores de muitos municípios brasileiros, até o mais amplo Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) e o Plano Nacional de Logística e Transporte 

(PNLT). O estilo de planejamento participativo se contrapõe ao estilo de 

planejamento que prevaleceu durante a fase de autoritarismo político, a partir de 

1964, e que era predominantemente burocrático, centralizador, tecnocrático e de 

“cima para baixo”, excluindo os movimentos sociais em seu processo decisório. 

O planejamento governamental deve ser um processo aberto de negociação 

permanente entre o Estado e as instituições da sociedade civil. Negociar 

significa, entre outras coisas, assumir o conflito e reconhecer nos conflitos de 

interesse a própria seiva da experiência e dos compromissos democráticos. As 

lutas, os conflitos, os dissídios, as dissidências são as formas pelas quais a 

liberdade se converte em liberdades públicas, em liberdades concretas. Assim, o 

compromisso democrático impõe, a todas as etapas do processo de 

planejamento, o fortalecimento de estruturas participativas e a negação dos 

procedimentos autoritários que inibem a criatividade e o espírito crítico. 

A experiência de vários países demonstra que, quanto mais o processo de 

planejamento e de formulação de políticas públicas facilitar a participação dos 

cidadãos, mais a comunidade considerará a função de planejamento como uma 

forma democrática. Se planejar significasse simplesmente a produção de um 

documento em linguagem técnica e especializada, haveria, inevitavelmente, um 

divórcio no relacionamento genuíno entre cidadãos e planejadores. Não se pode 

assumir, contudo, uma atitude ingênua em face do planejamento 

participativo. Existem inúmeras dificuldades para estabelecer esse tipo de 

PROPOSIÇÃO 4 – A fim de que as políticas, os programas e os projetos que 

visam a mitigar os impactos ecológicos e econômicos adversos das mudanças 

climáticas sejam bem sucedidas, é fundamental que sejam concebidos e 

implementados dentro do estilo de planejamento participativo, e, em muitos 

casos, com base nos modelos de desenvolvimento endógeno. 
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participação: como o conceito pode ser operacionalizado; que recursos são 

necessários; como definir a legitimidade das representações, bem como o 

seu nível de responsabilidade; como mobilizar de forma a incluir realmente 

os diversos estratos sociais, evitando a hipertrofia de determinados 

interesses em detrimento de outros etc. Tudo isto sem falar que a 

participação é, de fato, um meio de reduzir diferenças de poder, envolvendo, 

pois, delicadas questões no bojo do sistema político. 

Um plano ou um projeto formulado através do processo participativo é uma forma 

de captação de anseios e demandas de uma determinada comunidade, para 

facilitar sua inclusão na agenda política, ou seja, no conjunto de prioridades 

relativas a determinado território. O plano se constitui, quase sempre, de 

diagnósticos, projeções, avaliação de políticas, propostas de alternativas de 

desenvolvimento, programas e projetos. Para cada um desses elementos é maior 

ou menor a contribuição que pode ser conseguida fora das agências 

especializadas em planejamento. Quanto mais genérico o escopo do plano e mais 

amplo o seu horizonte de tempo, menos adequado e útil será o planejamento 

participativo. Quanto mais o planejamento se aproximar das necessidades 

básicas e diretas da população e de seus problemas concretos, mais os cidadãos 

e seus interlocutores políticos poderão opinar sobre a prioridade entre projetos 

alternativos; da mesma forma, sentir-se-ão mais motivados para mobilizar os seus 

próprios recursos na execução. Neste sentido, há projetos em que a participação 

comunitária ocorre desde a fase de sua concepção até a sua própria execução. 

Em programas integrados de desenvolvimento urbano ou rural, há, muitas vezes, 

fundos e financiamentos a serem alocados a partir de projetos concebidos pela 

própria comunidade-alvo que se envolve em sua preparação e no controle de sua 

implementação. 

Embora a prática do planejamento participativo seja ainda embrionária no Brasil, 

já existem algumas instituições públicas, a nível federal, estadual e local, que têm 

modificado o seu estilo de atuação, visando a mobilizar os recursos latentes das 

comunidades e regiões para a concepção e execução de projetos de 

desenvolvimento. As experiências mais consolidadas atualmente são as do 

orçamento-participativo de muitos municípios brasileiros. 
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Por outro lado, o processo de implantação de programas e projetos de 

desenvolvimento tem adotado usualmente, no Brasil, mecanismos convencionais 

de implementação e de gestão, onde a preocupação maior é a de monitorar e 

controlar a aplicação dos recursos alocados em cada um dos seus componentes, 

através de critérios de eficiência e de eficácia, típicos das burocracias tradicionais 

(sistemas de acompanhamento físico e financeiro; avaliações por instituições de 

pesquisas não vinculadas aos programas; auditorias externas; etc.). Neste 

contexto, tem sido limitada a participação, no seu controle e avaliação, dos grupos 

sociais que, direta ou indiretamente, se relacionam com os componentes de cada 

programa ou projeto em termos de seus custos ou de seus benefícios. 

Entretanto, ao longo das duas últimas décadas, é crescente o estímulo público à 

participação popular no controle das políticas sociais descentralizadas ao nível 

local, por meio das mais diferentes formas de conselhos tutelares municipais, cuja 

eficácia ainda está sendo objeto de uma avaliação mais rigorosa, pois se teme 

que, em muitas situações, a criação induzida destes conselhos possa representar 

pouco mais do que um ritual legalista. 

O processo de planejamento participativo apresenta uma série de aspectos 

surpreendentemente positivos em termos de eficácia operacional e de 

pedagogia social, os quais podem ser sumarizados da seguinte forma, 

segundo S. Cornely34: 

 haverá estímulos para que as comunidades locais possam tomar consciência 

de seus problemas reais e desenvolver sua criatividade na busca de soluções, 

gerando uma verdadeira construção de capacidades em torno da 

organização social e política de cada programa ou projeto; 

                                                           
34 Adaptado de Cornely, S. A. Subsídios ao Planejamento Participativo (Item II). MEC, Brasília, 1980. Ver também: Haddad, P. 

R. Participação, Justiça Social e Planejamento, Zahar Editores, 1980. Hirschman, A. O. Getting Ahead Collectively: Grassroots 

Experiences in Latin America. Pergamon Press, 1984. No relatório de avaliação das experiências de desenvolvimento regional no 

Nordeste, Judith Tendler concluiu que os casos de bom desempenho tinham a ver com um conjunto de fatores entre os quais se 

destacava a participação, a nível local, de atores e organizações profundamente interessados em seus resultados (ver New 

Lessons from Old Projects: The Workings of Rural Development in Northeast Brazil. World Bank, 1993). Ver, também, duas 

publicações do Banco Mundial que ilustram experiências internacionais de planejamento participativo em diferentes tipos de 

programas e projetos: Salmen, L. F. Listen To The People: Participant – Observer Evaluation of Development Projects. Oxford 

University Press, 1987. Cernea, M. M. Putting People First: Sociological Variables in Rural Development. Oxford University 

Press, 1991. Um trabalho mais recente sobre experiências de planejamento participativo no Brasil foi elaborado pelo Consórcio 

Monitor/Boucinhas e Campos para o Estudo de Atualização dos Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (Brasília, 

2003). 
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 este tipo de pedagogia de participação tem, em seu bojo, forte conteúdo 

motivacional; terá, pois, muitas condições de incentivar as comunidades a se 

mobilizarem para a implantação das metas e dos objetivos previstos para os 

programas e projetos que elas mesmas ajudaram a decidir, e a enfrentar os 

sacrifícios decorrentes; 

 durante as diversas fases de diagnose dos problemas e das potencialidades de 

cada região/localidade ou setor, as mesmas serão participadas por segmentos 

da comunidade, técnicos e líderes empresariais, aportando dados mais 

realistas e elementos qualitativos; evitar-se-á, então, que os conhecimentos se 

baseiem exclusivamente em dados quantitativos, que retratam apenas parte de 

sua realidade e escamoteiam, muitas vezes, informações qualitativas 

importantes para os processos de mudanças; 

 o produto do processo de planejamento participativo será uma agenda de 

mudanças, com metas e objetivos mais contextualizados e mais adaptados à 

realidade concreta que se quer mudar e ao modelo que se deseja atingir, e, 

também, mais consentâneo com os meios de que as organizações e as 

comunidades locais podem dispor; 

 este mesmo processo pedagógico ajuda a agregar novas vontades e 

interesses ao programa e, por isso mesmo, fortalece as forças favoráveis às 

mudanças, da mesma forma e pelas mesmas razões, ajuda a minar as forças 

de resistência que sempre se opõem a qualquer processo de transformações 

estruturais; 

 os conflitos existentes para a organização e a consolidação de cada programa 

ou projeto não significarão obstáculos intransponíveis; ao contrário, através da 

ação dialógica, da discussão e do debate, da negociação e da barganha, dos 

pactos e coalizões, se poderá garantir a canalização positiva dos conflitos 

de interesses. 

Como as diferentes comunidades que irão se envolver no processo de concepção 

e de implementação de cada programa ou projeto têm características 

econômicas, sociais e culturais bastante heterogêneas, é importante observar 

como se comportam no processo de participação. Em primeiro lugar, deve-se 
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destacar que nem sempre esta participação ocorre de forma espontânea. Muitas 

vezes, o envolvimento comunitário terá de ser mais induzido, naquelas situações 

onde a comunidade não dispõe de recursos de mobilização (especialmente sobre 

seus direitos como cidadão) e de familiaridade com modelos de ação coletiva 

organizada. Por outro lado, esta indução, que geralmente se faz necessária para 

organizar o processo de participação, não pode afetar a autonomia institucional 

dos grupos comunitários, aumentando a presença das burocracias 

governamentais na concepção e na implantação dos programas e projetos. 

Não resta dúvida de que programas públicos, que estimulam a execução de 

projetos estreitamente vinculados à função de bem-estar social das diferentes 

comunidades, poderão constituir um dos caminhos que as burocracias dos três 

níveis de governo venham a encontrar para sua articulação com os segmentos da 

sociedade civil no processo de planejamento. Esses programas têm um elevado 

conteúdo redistributivo e passam a ter especial oportunidade no atual contexto 

socioeconômico do País, quando se procura atenuar o elevado grau de 

desigualdades sociais que estão atingindo uma situação politicamente intolerável. 

Entretanto, programas de organização de arranjos produtivos locais, de 

desenvolvimento social, de combate à fome, de urbanização de áreas 

periféricas, de gestão de bacias e microbacias hidrográficas, etc. têm que 

levar em consideração que somente serão bem sucedidos caso se 

configurem como programas de mobilização social e política das 

comunidades locais, onde se busca uma relação de parcerias Estado-

Sociedade, porém com ampla autonomia institucional dos grupos 

comunitários e empresariais. 

Esta mobilização social e política das comunidades é um caminho para se 

organizarem para um processo de negociação junto às instituições nacionais e 

internacionais, visando a atrair os seus instrumentos e mecanismos operacionais, 

além de seus capitais intangíveis (humano, institucional, social, etc.), uma vez que 

estas comunidades não dispõem dos recursos em quantidade e qualidade 

indispensáveis para a promoção de seu desenvolvimento. 

Embora o processo de planejamento participativo se baseie em alguns princípios 

e doutrinas fundamentais, a sua prática é multifacetada e os modelos 
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operacionais adotados variam de acordo com as circunstâncias históricas de cada 

país, região ou localidade. Além do mais, como destaca a Agenda 21 

Brasileira, a democracia participativa, mesmo sendo um grande avanço na 

legitimação do processo de tomada de decisão do setor público, não pode 

nem deve ser considerada substituta da democracia representativa que 

precisa ser fortalecida e instrumentalizada. Em última instância, é na própria 

democracia representativa que os segmentos não organizados da sociedade 

civil encontram espaço de interlocução e de expressão.  

Importa ressaltar que o estilo de planejamento participativo adotado se 

baseia em pressupostos que nem sempre se mostram verdadeiros na 

prática. De acordo com tais pressupostos, a comunidade é considerada um bloco 

monolítico de pessoas: 

 com interesses convergentes, e não divergentes; 

 com atuação ética e desinteressada; 

 com visão de médio e longo prazos, e não imediatista; 

 vocacionadas para o trabalho voluntário; 

 que conhecem em profundidade as questões locais e querem buscar, em 

conjunto e desinteressadamente, solução para os problemas de 

desenvolvimento existentes no território que habitam. 

Como vem sendo realizado, o processo de execução de experiências de 

planejamento participativo ilumina e destaca problemas e necessidades bastante 

amplos. Ao sistematizar essas demandas, provocam uma mudança no cenário 

local: uma comunidade muitas vezes desorganizada passa a ter lideranças que se 

articulam; demandas difusas se transformam em propostas consolidadas, 

registradas, amplamente divulgadas no seio da sociedade e com escassa 

priorização, o que gera elevadas expectativas de solução dos problemas locais e 

torna a questão da implementabilidade um ponto crítico de todas as experiências 

em andamento. De qualquer forma, as práticas de planejamento participativo 

apresentam grandes potencialidades para contribuir no processo de 

desenvolvimento sustentável local ou regional, sendo que muitos 

programas e projetos de políticas ambientais relacionados à 
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sustentabilidade dos recursos hídricos somente se tornarão efetivos por 

meio destas práticas. 

Um processo de desenvolvimento endógeno é concebido e implementado a 

partir da capacidade que dispõe determinada comunidade para a 

mobilização social e política de recursos humanos, materiais e 

institucionais, em uma determinada localidade ou região. Um processo de 

desenvolvimento endógeno percorre, normalmente, algumas etapas (ver 

Figura 12): 

 Não é um processo que brota no terreno do conformismo, da apatia, da inércia 

ou da passividade dos habitantes de uma região onde uma dinâmica de 

organização social e política ainda não se faz presente. Não há 

desenvolvimento onde não há inconformismo com relação ao mau 

desempenho dos indicadores econômicos, sociais e de sustentabilidade 

ambiental. Assim, numa primeira etapa, é importante organizar a estruturação 

deste inconformismo.  

 A etapa seguinte tem sido procurar diagnosticar, técnica e politicamente, as 

razões e as causas do mau desempenho destes indicadores. Não se trata 

apenas de preparar documentos elaborados por especialistas mas, 

principalmente, de conscientizar as lideranças políticas e comunitárias sobre o 

que deve ser feito para transformar as condições atuais, visando a obter 

melhores índices de desenvolvimento humano, de competitividade econômica, 

etc. 

 A terceira etapa envolve a transformação de uma agenda de mudanças em 

um plano de trabalho de mudanças (Plano de Ação); um plano de trabalho que 

seja não somente tecnicamente consistente, mas essencialmente gerado a 

partir de uma intensa mobilização dos segmentos da sociedade civil, em 

regime de pacto e parceria com as autoridades e instituições locais e 

supralocais e disposição para o seu monitoramento e avaliação. 
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FIGURA 12 

Etapas de um Processo de Desenvolvimento Endógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas experiências dos Comitês de Bacia, por exemplo, têm sido 

desenvolvidas a partir de um modelo de desenvolvimento endógeno, dentro 

do estilo planejamento participativo.  

Usualmente, quando se entrevistam os principais líderes comunitários regionais 

ou locais, não é difícil diagnosticar que o seu inconformismo se encontra, muitas 

vezes, difuso ou latente, sem uma expressão formalizada ou explícita, quanto aos 

problemas econômicos, sociais e ambientais a serem resolvidos, ou quanto às 

potencialidades de crescimento econômico a serem mobilizadas. Para que possa 

haver um processo de mobilização social e política para o desenvolvimento 

sustentável de uma microbacia ou de uma bacia hidrográfica, é importante, 

de início, conscientizar e sensibilizar as lideranças locais, explicitando e 

estruturando as características deste inconformismo latente e difuso. A 
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estruturação do inconformismo, em geral, envolve percepções quanto ao baixo 

desempenho dos indicadores econômicos (taxa de crescimento do produto 

territorial, índice de valor agregado total, diversificação da base produtiva, 

adensamento da cadeia de valor econômico, etc.), dos indicadores sociais (taxa 

de analfabetismo, esperança de vida ao nascer, taxa combinada de matrículas e 

de frequência nos três níveis de ensino, concentração da renda e da riqueza, etc.) 

e dos indicadores de sustentabilidade ambiental (qualidade das águas 

disponíveis, tratamento do lixo urbano, uso de defensivos agrícolas, etc.), como 

quanto ao reduzido nível de aproveitamento das oportunidades intervenientes 

para as comunidades locais. 

Entre os protagonistas sociais destacados para promover experiências de 

desenvolvimento endógeno dentro do estilo de planejamento participativo na 

gestão sustentável dos recursos hídricos do País estão, sem dúvida, os Comitês 

de Bacias Hidrográficas.  
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Existem diferentes modelos institucionais de gestão cooperativa dos 

recursos hídricos que se diferenciam: quanto às estruturas permanentes ou 

circunstanciais, através das quais os governos podem interagir regularmente ou 

ocasionalmente, quanto ao grau de envolvimento e participação da iniciativa 

privada e dos movimentos sociais; quanto ao grau de formalização, podendo-se 

chegar ao caso de se criar o estatuto de uma agência governamental 

especializada (CODEVASF, por exemplo); quanto ao escopo da cooperação, 

variando-se desde a questões circunstanciais da definição de quotas volumétricas 

a serem partilhadas, até a elaboração de planos de gestão integrada de projetos 

de investimentos nas Bacias, etc. 

Cabe destacar, na discussão sobre os problemas de operacionalização dos 

instrumentos econômicos, a questão da Rede de Precedência. Na evolução da 

experiência brasileira de planejamento econômico e social, a questão de se 

formular e implementar executivamente uma Rede de Precedência entre as 

políticas, os programas, os projetos e as atividades que compõem um 

determinado plano de governo, é um procedimento metodológico relativamente 

recente. Na verdade, a maioria dos planos que são elaborados pelos três níveis 

de governo acaba amontoando os seus produtos e componentes finais por 

alguma regra coerente de adição expositiva, mas não por regras de integração 

conceitual e operacional. Por exemplo, os inúmeros Planos-Diretores Municipais 

(PDMs), que têm sido concluídos por força de lei constitucional, não configuram 

uma exceção a este procedimento. 

É evidente que a maioria desses planos apresentava algum tipo de cronograma 

físico-financeiro, mais preocupado tão somente com o tempo de execução dos 

programas e dos projetos e com a forma de seu financiamento – uma 

preocupação com a cronologia das ações a serem realizadas num dado período 

de tempo de acordo com o prazo de execução do plano (trienal, quinzenal, 

decenal, etc.) e como financiá-las por fontes de fundos. 

PROPOSIÇÃO 5 – Dados os elevados graus de transversalidade e de 

complexidade nos planos, programas e projetos que têm por escopo mitigar os 

impactos adversos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos 

nacionais, é indispensável operacionalizá-los numa Rede de Precedência.  
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Como surge a importância e a funcionalidade da Rede de Precedência no 

processo de planejamento econômico e social do Brasil? É possível examinar 

esse tema fazendo-se um balanço das experiências de planejamento 

governamental no País, desde o Plano SALTE, um plano de desenvolvimento 

setorial (saúde, alimentação, transporte e energia) formulado logo após a II 

Grande Guerra, até as práticas mais recentes dos Planos Plurianuais de 

Investimentos (PPIs) ou de Ação (PPAs) pós-Constituição de 1988. Mas não é o 

caso desta seção, onde se busca tão somente fundamentar a análise e a 

apresentação do conceito da Rede de Precedência. Contudo, as seguintes 

hipóteses podem ser levantadas: 

a) os planos de desenvolvimento de natureza predominantemente setorial 

(SALTE, Programa de Metas de JK, Proálcool, etc.) enfatizaram as questões da 

consistência de oferta e demanda de insumos e produtos (relações intersetoriais 

expressas usualmente nas matrizes de insumo-produto) e da eliminação de 

gargalos ou pontos de estrangulamento na oferta de infraestrutura econômica 

(energia, transporte, telecomunicações) para atingir determinadas metas de 

expansão da economia ou reduzir a sua dependência externa; neste caso, 

bastava uma adequada Rede PERT de monitoria e avaliação para implementar os 

programas e os projetos previstos nos Planos; 

b) os planos de estabilização monetária de natureza predominantemente 

macroeconômica (PAEG, Plano Cruzado, Plano Real, etc.) têm, no seu DNA 

conceitual, a ênfase na consistência entre oferta agregada e demanda agregada, 

através do uso de instrumentos econômicos da política monetária, da política 

fiscal, da política cambial, etc. – todas essas políticas sendo de curto prazo e 

visando ao controle de variáveis conjunturais (inflação, déficits públicos, contas 

externas, relação dívida pública e o PIB, etc.); a operacionalidade desses Planos 

se processa por meio de simulações de modelos macroeconômicos que orientam, 

através da solução de um sistema de equações simultâneas, as decisões das 

políticas a serem adotadas; 

c) os planos de desenvolvimento integrado dos anos 1970 e 1980, os 

denominados PDIs, quando aplicados às regiões (Polonordeste, Poloamazônia, 

etc.), às áreas de predominância da agricultura familiar (inúmeros Programas de 
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Desenvolvimento Rural Integrado) ou aos centros urbanos intermediários 

(Programas de Cidades de Porte Médio) esbarraram nos problemas típicos da 

Rede de Precedência sem, contudo, terem tido a oportunidade de formalizá-los e, 

menos ainda, de equacioná-los; registra-se que houve experiências isoladas do 

uso da teoria dos grafos para estabelecer o sequenciamento das ações de 

planejamento a partir de especialistas que trouxeram para o País a prática 

francesa com essa metodologia;  

d) somente com a emergência dos planos de desenvolvimento sustentável, ao 

longo da última década, é que veio a busca sistemática de mecanismos 

operacionais para lidar com as questões de uma Rede de Precedência, uma vez 

que a concepção e a implementação desses planos lidam com objetivos múltiplos 

de crescimento econômico competitivo, equidade social e qualidade do meio 

ambiente; com inúmeras instituições públicas e privadas, quase sempre adotando 

o estilo de planejamento participativo; com ações de interesses diluídos entre 

gerações, em termos de seus custos e benefícios; com um mosaico amplo e 

diversificado de políticas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. 

Estas hipóteses não excluem a introdução pioneira da Rede de Precedência em 

casos isolados de diferentes estilos de planejamento em experiências passadas, 

e, também, não incluem o pressuposto de que, na dinâmica do processo de 

planejamento no Brasil, esta ferramenta de trabalho veio para ficar e vai se 

consolidando gradativamente entre os especialistas. De qualquer forma, a sua 

não utilização foi um dos fatores observados para o fracasso de muitas 

experiências de planejamento no País e em escala mundial, como se ilustra a 

seguir: 

 no seu livro “Globalization and its Discontents” (Ed. Norton 2003), no qual 

avalia as experiências das políticas econômicas propostas pelo FMI e pelo 

Banco Mundial para países emergentes, Joseph E. Stiglitz, ganhador do 

Prêmio Nobel em Economia, afirma que: “... successfull economic programs 

require extreme care in sequencing – the order in which programs occur – 

and pacing. If, for instance, markets are opened up for competition too 

rapidly, before strong financial institutions are established, then jobs will be 

destroyed faster than new jobs are created. In many countries, mistakes in 
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sequencing and pacing led to rising unemployment and increased 

poverty”; 

 no início dos anos 1980, o Polonoroeste, um programa de 

desenvolvimento regional integrado financiado pelo Banco Mundial, previa, 

além da pavimentação da Rodovia Cuiabá-Porto Velho, um conjunto de 

projetos de desenvolvimento sustentável relativos à preservação dos 

ecossistemas nas suas áreas de influência, à questão cultural das 

comunidades indígenas, etc.; como o ritmo das empresas construtoras foi 

mais rápido nas obras da infraestrutura rodoviária do que o avanço na 

execução dos demais componentes desse plano de desenvolvimento 

regional, o Polonoroeste acabou por induzir um intenso processo de 

degradação ambiental no eixo amazônico de Cuiabá a Porto Velho; 

 intensidades diferentes de execução de projetos, em função da 

disponibilidade de recursos ou do grau de mobilização dos atores locais, 

podem provocar efeitos não esperados; por exemplo: Arranjos Produtivos 

Locais (APLs) de turismo, que pretendem gerar emprego e renda em 

localidades específicas com valioso capital natural, podem estimular a 

migração de recursos humanos locais, se a intensidade do seu componente 

de treinamento for maior do que os investimentos na rede de hospedagem e 

em sua promoção onde serão geradas as novas oportunidades de emprego 

e renda. 

Em muitas situações como essas, a ausência da incorporação do conceito de 

Rede de Precedência no processo de planejamento “coloca em questão o 

momento ideal em que uma ação deve ser desenvolvida, relativamente a outras 

ações que também deverão ser executadas ... remete a uma certa forma de 

idealidade na construção do cronograma, uma busca de pensar o cronograma em 

si mesmo como uma problemática do projeto” (cf. Projeto Promos/SEBRAE/BID 

Metodologia de Desenvolvimento de Arranjos Produtivos Locais, Brasília, 

2004, capítulo 5). 

Quais os conceitos básicos que devem nortear a construção de uma Rede 

de Precedência? Nesse trabalho do SEBRAE com o BID e a Promos (uma 

instituição especial da Câmara de Comércio de Milão dedicada à atividade para a 
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internacionalização das médias e pequenas empresas italianas), estabelece-se 

uma reflexão sobre o problema do tempo em projetos de desenvolvimento com 

destaque para as questões de APLs. São mencionados três diferentes aspectos 

que compõem a Rede de Precedência (ver Figura 13)35: 

a) sequência das ações: por sequência, entende-se o conjunto de ações e 

iniciativas que deveriam vir antes ou depois, e sua ordem de inserção no plano, 

com implicações relativas ao momento em que uma ação deve ser idealmente 

aplicada relativamente a outras ações que também deverão ser executadas; esse 

deve ser o objetivo essencial de um bom cronograma, que será tanto mais 

sofisticado e preciso quanto mais se tiver uma boa ideia de timing, uma 

conjugação entre o tempo certo requerido para cada ação e o momento ideal de 

sua execução. 

b) cadenciamento das ações: definido como a rapidez com que um sistema 

econômico real consegue se transformar, assimilar novas práticas, técnicas e 

atitudes, e, assim, criar uma nova realidade; esse conceito oferece aos 

planejadores condições de refletir sobre o ritmo dos diferentes componentes do 

plano; 

c) intensidade das ações: dimensionada pela concentração do uso de 

recursos (humanos, materiais, institucionais, etc.) no tempo; as intensidades das 

ações dependem de sua exequibilidade em função da disponibilidade dos 

recursos, do grau de mobilização de atores sociais e protagonistas do plano, do 

estágio de evolução dos seus componentes. 

                                                           
35 Caporalli, R. e Volker, P. “Uma reflexão sobre o problema do tempo em projetos de desenvolvimento”, SEBRAE, 
Brasília, 2006. 
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FIGURA 13 

Ilustração dos Três Conceitos da Rede de Precedência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: R. Caporalli e P. Volker, op. cit. 

Conclui o trabalho do SEBRAE: é preciso pensar a sequência adequada; é 

preciso perceber o ritmo da cadência e aguçar a sensibilidade sobre a 

intensidade das ações e transformações introduzidas pelo plano. 

Aparentemente, as fronteiras entre esses conceitos são fluidas, mas não quando 

se examinam situações concretas. Veja os dilemas presentes no Projeto de 

construção dos canais para a transposição do Rio São Francisco: a) é preciso 

decidir se as ações de revitalização do rio devem preceder, em sequência, as 

ações da engenharia de obras dos canais o que não é um problema apenas de 

fluxograma, mas de concepção fundamental do Projeto; b) é preciso decidir se o 

ritmo das obras dos canais de transposição deve estar condicionado (pela 

liberação de recursos, por exemplo) ao ritmo de avanço dos demais componentes 

do Projeto que garantam a sustentabilidade da biodiversidade do rio; c) é preciso 

decidir se vale à pena intensificar (ou modular) recursos nos investimentos de 

infraestrutura do Projeto em ações que podem vir a ser de caráter irreversível 

para os ecossistemas da Bacia (princípio da precaução e do risco mínimo das 

políticas ambientais). 
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No caso do uso de instrumentos econômicos para a gestão sustentável de 

bacias hidrográficas, a Rede de Precedência coloca as seguintes questões: a) 

há instrumentos que somente adquirem eficácia ao serem executados num 

contexto de planejamento participativo, o que exige um tempo diferenciado 

(cadência) segundo o nível de organização e o exercício das práticas de ação 

coletiva dos grupos sociais envolvidos com os custos e benefícios das ações 

desses instrumentos; b) nunca se deve esquecer que o objetivo do uso do 

instrumento econômico é a preservação dos recursos ambientais da bacia 

hidrográfica (resultado finalístico) e não a sua aplicação administrativa com 

eficiência (resultado intermediário); c) como o Comitê Gestor de Bacia não 

dispõe de autonomia decisória para conceber e implementar instrumentos 

econômicos, deverá negociá-los passo a passo com as instituições político-

administrativas, o que necessariamente levará a uma definição de um tempo 

assumido por um processo de integração multi-institucional; d) há 

instrumentos econômicos (o Ecocrédito Municipal, por exemplo) que exigem, para 

serem implementados adequadamente, um tempo sequencial de 

conscientização e de mudança comportamental quanto ao valor da natureza 

por parte dos que serão afetados pelos custos e benefícios do uso do 

instrumento; e) por se tratar de inovações na concepção e na execução das 

políticas públicas brasileiras, o uso de instrumentos econômicos poderá 

demandar menor intensidade no seu processo de aprendizagem político-

administrativo. 

IV.3. Conflitos Explícitos e Implícitos na Articulação dos Setores Usuários 

dos Recursos Hídricos  

A água é um bem econômico essencial direta ou indiretamente em todos os seus 

usos: dessedentação humana e animal, produção de energia hidroelétrica, 

produção agrícola e industrial, receptora de resíduos e capacidade de suporte do 

ecossistema, prazer estético e conforto espiritual, etc. Não é possível estruturar 

hierarquia entre esses diferentes usos pelas imensas dificuldades para se obter 

consenso sobre as prioridades entre diferentes grupos sociais, setores produtivos, 

regiões e localidades ou entre nações numa escala global. Ou seja, o que se deve 

sacrificar de um uso para viabilizar um outro uso tem imenso custo de 
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oportunidade econômica e social, cuja percepção varia intensamente entre os 

diferentes decisores institucionais. 

Neste sentido, é praticamente inevitável que haja disputas e conflitos em torno de 

um recurso escasso que tem usos essenciais alternativos. A questão básica é que 

muitos desses desafios e conflitos não se explicitam como é evidente no caso da 

construção dos grandes projetos de investimento em hidroelétricas, enquanto 

outros permanecem latentes ou implícitos, como iremos ilustrar em seguida com a 

análise de projetos de investimentos para a produção do gás de xisto (shale 

gas). 

Daniel Yergin, uma das maiores autoridades experientes em energia global, 

destaca a rápida expansão da produção de gás natural nos EE.UU a partir de 

2008, graças a uma inovação tecnológica que emergiu num momento em que a 

produção norte-americana estava em acelerado declínio. Em poucos anos, a 

produção do gás de xisto avançou e continuou a crescer enquanto os seus custos 

marginais se reduziram sensivelmente. Em 2010, o gás de xisto representava 1 

por cento da oferta total do gás natural nos EE.UU; em 2011, já era de 25 por 

cento; dentro de duas décadas representará 50 por cento36. 

As principais conclusões de Daniel Yergin sobre os impactos econômicos da 

revolução de gás natural nos EE.UU são as seguintes: 

 há meia década, os EE.UU estavam se tornando o maior importador 

mundial de gás natural liquefeito, gastando mais de US$100 bilhões ao ano 

para compensar a queda na produtividade doméstica; agora, graças ao gás 

de xisto, o país se tornará muito em breve um grande exportador para a 

Ásia e para a Europa;  

 as empresas de energia que enfrentam escassez e picos de preços no 

mercado de gás natural, dispõem atualmente de oferta abundante e de 

preços relativos muito baixos (embora crescentes) e, principalmente, de um 

insumo de baixo carbono, para a geração de energia elétrica, desafiando a 

produção nuclear e deslocando o carvão de alto carbono como insumo das 

termoelétricas; 

                                                           
36 Yergin, D. The Quest – Energy, Security and the Remaking of the Modern World, The Penguin Press, 2011 (chap. 16 – The 

Natural Gas Revolution). 
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 como fonte de energia barata, o gás de xisto viabilizou um novo ambiente 

de competitividade dinâmica para setores da economia norte-americana 

intensivos de energia (setor siderúrgico, setor de bens de consumo durável, 

etc.) que se encontravam em difícil situação econômico-financeira face à 

avassaladora competição dos países asiáticos, principalmente da China; 

 os cerca de 4 milhões de empregos gerados pelas fontes não 

convencionais de petróleo e gás natural, combinados com 

regulamentações estatais eficazes para o faturamento hidráulico, bem 

como com a inovação nas tecnologias de produção e de gestão das águas 

residuais, chegaram num momento crítico para a economia norte-

americana se recuperar de depressão iniciada com a crise de 200837. 

Mas, neste caso, coloca-se de maneira didática um conflito implícito entre a 

geração inovativa de uma fonte de energia altamente competitiva e os 

recursos hídricos disponíveis nas áreas de implantação e de operação dos 

projetos de investimento em gás de xisto. As controvérsias sobre a questão do 

desenvolvimento sustentável desses projetos já se iniciaram no Brasil. Ao nível 

oficial, a questão está sendo conduzida por um grupo de especialistas no 

MMA/IBAMA que “também será responsável pela preparação dos ritos de 

tramitação de licenciamento ambiental que serão usados no caso de o Brasil, em 

algum momento, optar pela exploração comercial do gás de xisto”. 

De fato, as controvérsias ambientais sobre a produção do gás de xisto estão 

centradas em torno da água. Vejamos algumas dessas controvérsias entre 

especialistas em petróleo e gás que apareceram nos principais meios de 

comunicação do País (em diversas edições do jornal VALOR neste ano): 

1. Cid Tomarik: “O gás natural convencional é explorado de reservatórios 

arenosos típicos, enquanto o gás natural não convencional é explorado a partir de 

folhelhos (xisto), arenitos de baixa permeabilidade ou de veios de carvão. O 

método de extração do petróleo e gás não convencional é complexo. A mais 

conhecida é a técnica de fraturamento hidráulico, ou seja, é realizada perfuração 

vertical até atingir a camada do folhelho. Esta perfuração continua 

                                                           
37 Krugman, P. End this Depression Now! Norton, 2012. Blinder, A. S. After the Music Stopped. The Financial Crisis, the 

Response and the Work Ahead, Penguin, 2013. 
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horizontalmente, por vários quilômetros. Após a perfuração, são injetadas 

enormes quantidades de água e produtos químicos, que provocam uma rede de 

micro fraturas na formação, permitindo assim ao gás preso fluir para o interior da 

tubulação. Há possível risco de contaminação de águas subterrâneas (lençóis 

freáticos) e de aumento da atividade sísmica. Em um país que prega segurança 

jurídica, é inconcebível autorizar as atividades de exploração e produção em 

recursos “não convencionais”, antes mesmo de ter pleno conhecimento das 

consequências ambientais. Estão equivocados os defensores de que a Lei do 

Petróleo e a Lei do Gás tutelam as atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás “não convencionais”. Os referidos textos legais regulam somente 

as atividades relacionadas com petróleo e gás natural convencional”. 

2. Pedro Vitor Zalan: “O gás é indubitavelmente o combustível do futuro. Do 

futuro mais próximo, pois do futuro, futuro mesmo é a energia solar. Por mais que 

almejemos energias limpas e renováveis, como a hidroelétrica e a eólica, estas 

estarão sempre sujeitas a variações climáticas e sazonais imprevisíveis, típicas 

da natureza. A energia solar é infinita e limpa, mas ainda temos de aprender a 

armazená-la efetivamente e economicamente. O gás natural é muito mais 

abundante que o óleo, muito menos poluente que o carvão, não é radioativo e, 

uma vez descoberto, a disponibilidade só depende de tecnologia e não está 

sujeita aos humores do clima. Além, de fonte de energia, o gás é matéria prima 

fundamental para a indústria química”. 

3. Luiz Cezar Quintanas: “Tecnicamente, a diferença entre o gás convencional e 

não convencional está na forma como esses recursos são explotados da 

natureza. O gás não convencional é encontrado em folhelhos e essa operação, 

em regra, exige aplicação de tecnologia de “fracking”, ou fraturamento hidráulico. 

É preciso que o processo seja regulamentado. É preciso boas práticas de 

cimentação, que a água seja reinjetada e passe por um processo de 

reaproveitamento. Para operar na Patagônia, considerado um caso de sucesso, 

exige-se um esforço enorme de movimentação e armazenamento de água, 

produtos químicos, areias especiais e equipamentos pesados”. 

Enfim, cabe registrar que o tema traz forte polêmica já que a exploração do 

“shale gas” pode ser muito danosa aos lençóis freáticos, por necessitar da 
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injeção de produtos químicos no subsolo, além da explosão de rochas 

subterrâneas. O uso intensivo de água também é demandado. Parecer 

técnico publicado pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional de Atividades de 

Exploração e Produção de Gás (GTPEG), formado por membros do Ibama e 

Ministério do Meio Ambiente, diz que não há conhecimento geológico suficiente 

para uma tomada de decisão sobre a exploração do “shale”. “É preciso intensificar 

o debate na sociedade brasileira sobre os impactos e riscos ambientais 

envolvidos nessa exploração e avançar na regulamentação e protocolos para 

atuação segura”, diz o parecer. Como a indústria vem sendo confrontada por 

relatos conflitantes sobre os efeitos ambientais adversos do fraturamento 

hidráulico, o que a deixa paralisada em muitos países, torna-se necessário 

catalogar e expor, detalhadamente, para autoridades e investidores, os avanços e 

inovações técnicos capazes de eliminarem e mitigarem tais efeitos. 

O objetivo destes comentários é menos o de avaliar as perspectivas de 

desenvolvimento do gás de xisto como um novo setor dinâmico da 

economia brasileira, como ocorreu nos EE.UU, mas o de mostrar que 

frequentemente projetos de investimento setorial ou na matriz energética 

criam conflitos de interesses com as políticas públicas do uso sustentável 

dos recursos hídricos no País e em suas regiões. Um outro exemplo destes 

conflitos está na indústria do etanol que tem sido considerado a maior 

experiência ambiental de substituição de combustível fóssil não renovável: 

a política de controle de preços dos derivados do petróleo para controlar a 

inflação eliminou o diferencial que garantia a competitividade ao etanol 

gerando a maior crise da história em sua indústria.  

Mas esses conflitos são mais sensíveis e transparentes quando se trata de 

setores produtivos muito significativos para a economia brasileira ou para a 

economia de algumas de suas regiões. A título de ilustração apresentaremos as 

principais controvérsias sobre a articulação intersetorial do agronegócio e da 

mineração, considerando os seus impactos econômicos e ecológicos sobre os 

recursos hídricos brasileiros. 

Em primeiro lugar, é preciso destacar que estes setores, além de serem 

intensivos direta e indiretamente de recursos naturais (no nosso caso, de água), 
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eles têm dado uma contribuição extremamente significativa para a formação do 

PIB e de seu crescimento no Brasil. Na verdade, foram estes setores alguns dos 

principais responsáveis pela aceleração do crescimento da economia brasileira 

durante o ciclo de prosperidade da economia global no período de 2002 a 2008. 

Mesmo que por unidade do PIB haja uma menor intensidade de recursos naturais 

nas economias modernas, tende a crescer o volume da demanda global por bens 

e serviços direta e indiretamente relacionados com a base de recursos naturais. 

Este crescimento pode ocorrer de forma acelerada e sustentada, a partir de 

expressiva entrada de países como a China e a Índia no mercado mundial de 

bens e serviços; da retomada do longo ciclo de prosperidade nos países 

industrializados; de melhoria da distribuição da renda em muitos países em 

desenvolvimento.  

A cada notícia de que as exportações de produtos primários crescem de forma 

mais acentuada do que as exportações de produtos manufaturados, muitos 

economistas parecem considerar que se trata de um mal-estar econômico. Na 

verdade, a parcela mais expressiva dos superávits da balança comercial, que vêm 

se acumulando desde 2002, está vinculada às exportações de produtos direta ou 

indiretamente intensivos de recursos naturais. Em 2012, o superávit na balança 

comercial foi de U$ 80 bilhões para as atividades de agronegócio e de U$ 40 

bilhões para as atividades de mineração. Estaria o Brasil, então, entrando num 

processo de especialização econômica retroativa, o que tem sido denominado 

reprimarização da economia brasileira. 

Essa questão não pode ser respondida, como se faz usualmente, se a 

classificação dos produtos exportados estiver fortemente agregada em poucos 

setores com um mínimo de diferenciação interna quanto às características 

estruturais desses produtos (tipos de organização empresarial, transportabilidade, 

fluxos de destino, etc.). Neste caso, a tendência é classificar quase todos os 

produtos intensivos de recursos naturais nos setores de baixa tecnologia. O que é 

uma generalização equivocada do ponto de vista conceitual e operacional por 

causa de pelo menos duas grandes linhas de argumentação: 

1. Conforme as áreas geográficas a que se destinam as exportações, a 

complexidade da demanda por certas especificidades de qualidade dos produtos 
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de origem primária (zoosanidade, fitosanidade, manejo sustentável, padronização, 

certificação, etc.) leva a que estes produtos tenham que dispor de maior 

intensidade de capitais intangíveis (informação e conhecimento, capital humano, 

capital institucional, etc.) do que um grande número de produtos manufaturados 

tradicionais. Ou seja, uma estrutura de demanda global que impõe certas 

características aos produtos exportados torna-se um fator indutor de 

intensificação tecnológica desses produtos. Um exemplo ilustrativo é o do 

SISTEMA REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals) da União Europeia. 

Trata-se de um sistema integrado único de registro, avaliação e autorização de 

substâncias químicas da União Europeia (UE), que entrou em vigor no dia 1º de 

junho de 2007. Espera-se que aproximadamente 1500 substâncias químicas 

estarão submetidas a processos de autorização. Não só as exportações diretas 

mas também aquelas que fornecem insumos e matérias-primas que serão 

incorporadas a produtos exportados para a UE compõem o universo das 

empresas a serem afetadas, sob controle da Agência Europeia de Substâncias 

Químicas (ECHA). 

2. A entrada da China e da Índia, assim como outros grandes players no comércio 

global, modificou profundamente a estrutura de oferta e de procura de bens e 

serviços em um número imenso de mercados mundiais. É notória a mudança do 

patamar de demanda para produtos intensivos direta e indiretamente de recursos 

naturais. Estima-se que se a taxa de motorização da China for equivalente à de 

Portugal (uma das menores da UE), isto implicaria um consumo de petróleo igual 

à toda a produção anual da Arábia Saudita, o maior produtor mundial. Da mesma 

forma, a China e a Índia ampliaram suas vantagens competitivas em produtos de 

alta tecnologia através de investimentos no chamado capital intelectual, as quais 

dificilmente poderão ser alcançadas por empresas brasileiras que padecem de um 

contexto de baixo nível de poupança doméstica, de precariedade nos sistemas 

educacionais, de fragilidade da infraestrutura econômica, etc. Um contexto que 

somente tende a se transformar através de reformas institucionais e 

microeconômicas num prazo ultra longo. Assim, muitos exportadores de produtos 

manufaturados menos competitivos ficam na dependência de grandes 
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desvalorizações cambiais com os seus efeitos perversos sobre o processo 

inflacionário. 

Em seminário organizado pelo Fórum do Futuro em Brasília no ano passado, 

foram apresentadas projeções da demanda mundial de alimentos de 2010 a 2020, 

considerando 12 principais produtos num total de 166 países38. As demandas 

adicionais para o ano 2020 seriam, em toneladas: mais 178 milhões de milho, 

mais 50 milhões de soja, mais 65 milhões de arroz, mais 12 milhões de carne 

bovina, mais 69 milhões de carne suína, mais 32 milhões de carnes de aves, para 

citar os principais produtos. Vale dizer, para projetar as perspectivas de 

desenvolvimento das regiões cuja base econômica são as atividades do 

agronegócio não haverá maiores dificuldades do lado da demanda externa uma 

vez que há sinais de uma crise potencial na oferta de alimentos. 

Os problemas maiores poderão surgir, no caso brasileiro, da precária 

infraestrutura de logística nas regiões produtoras, das políticas macroeconômicas 

adversas (câmbio valorizado ou controle de preços, por exemplo) ou de outros 

fatores restritivos da oferta. Como há limitações espaciais e político-

institucionais para uma expansão expressiva de novas áreas de plantio no 

Brasil, o crescimento da produção deverá ocorrer principalmente através 

dos ganhos de produtividade, particularmente nas áreas do Cerrado, onde é 

essencial a melhoria da produtividade dos recursos hídricos. 

Há inúmeras microrregiões do País cuja base econômica é a mineração. Muitas 

estão localizadas principalmente no Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais ou no 

Sudeste do Pará (Província Mineral de Carajás). O Estado da Bahia tem 

executado uma política de promoção industrial visando a atrair grandes projetos 

de investimento em mineração. Em Santa Catarina, destaca-se a extração de 

carvão mineral que busca inovações tecnológicas visando a equacionar a questão 

da poluição ambiental gerada na sua produção e na sua utilização. Outras 

experiências regionais podem ser mencionadas. O IBRAM (Instituto Brasileiro de 

Mineração) estima em mais de 50 bilhões de dólares o volume total de 

                                                           
38 Apresentação de Alysson Paulinelli e Antônio Licio, resumida em “O Brasil e a Demanda Mundial de Alimentos”. (VALOR, 

05/02/2013) 
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investimentos já decididos para serem realizados em diferentes microrregiões 

mineradoras do País. 

São inegáveis os impactos positivos da mineração nas contas externas do Brasil. 

É excelente o desempenho macroeconômico da mineração no período de 1996 a 

2012, num ambiente de estabilidade e de consistência econômica, num regime 

cambial de taxas flutuantes e de promoção de exportações. Destaca-se, antes da 

atual crise econômico-financeira mundial, que a mineração contribuiu com um 

superávit na balança comercial superior a 17 bilhões de dólares (2008) e, já em 

2011, este superávit quase atingiu 43 bilhões de dólares. De 2000 a 2011, o setor 

foi responsável por cerca de 150 bilhões de dólares na formação das reservas 

cambiais brasileiras. As exportações de minérios são importantes também para 

algumas economias estaduais. Em Minas, por exemplo, em 2012, 42,11% das 

suas exportações (14 bilhões de dólares) foram de minérios de ferro não 

aglomerados, 4,91% de ferro nióbio (1,6 bilhões de dólares), 4,64% de ouro (1,5 

bilhões de dólares), etc. 

Historicamente, é possível mostrar como a mineração se situou em cada um dos 

modelos de crescimento que prevaleceram na evolução da economia brasileira, 

desde o seu valor de uso para oferecer utilidade diretamente até como insumo 

para o sistema produtivo. Destaca-se a sua elasticidade para responder às 

demandas crescentes que ocorreram nos dois ciclos de expansão do Pós II 

Grande Guerra (os anos do Plano de Metas de JK e os anos do “milagre 

econômico” do regime militar) e sua flexibilidade para se adaptar ao modelo de 

integração competitiva, a partir dos anos 1990. 

Quando um projeto de investimento em mineração é implantado em determinado 

município, ele gera uma série de impactos positivos para a economia local e 

regional, destacando-se: 

 expansão dos níveis de emprego e da massa salarial; 

 significativa elevação do salário médio real e das condições gerais de 

empregabilidade; 
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 expansão da base tributável, o que permitirá financiar maior quantidade e 

melhor qualidade dos serviços sociais básicos de saúde, de educação, de 

infraestrutura, etc.; 

 criação de um ambiente de desenvolvimento local e regional no qual 

venham a ocorrer uma vasta gama de oportunidades e múltiplas opções de 

empreendimentos para as populações locais; 

 articulação da demanda de mão de obra dos projetos com uma política 

educacional que qualifique a força de trabalho local para os novos postos 

de serviços a serem abertos. 

De modo geral, pode-se observar que esses projetos de investimento contribuem 

para a formação de um ciclo de crescimento econômico nos municípios em que 

se localizam cujos efeitos positivos podem se espraiar em suas áreas de 

influência; ou seja, os investimentos abrem um campo de oportunidades para a 

população local, as quais devem ser aproveitadas numa perspectiva de longo 

prazo em benefício das futuras gerações de munícipes.  

Não se pode, contudo, achar que uma taxa de crescimento do produto per capita 

muito elevada, observada em determinado período de implantação e de início de 

operação dos investimentos, vá perdurar por décadas, garantindo níveis 

duradouros de prosperidade para determinada comunidade. Para se projetarem 

as possibilidades de crescimento econômico dos municípios, regiões ou países, é 

muito importante compreender a natureza dos ciclos de vida dos projetos de 

mineração no longo prazo: ascensão, auge, maturidade e exaustão. 

Todos os estudos relativos à pressão antrópica sobre os recursos de uma 

bacia hidrográfica são unânimes em afirmar que são as atividades 

agropecuárias as maiores consumidoras de água do Planeta, 

particularmente nas atividades de produção agrícola irrigada (ver Figura 14) 

e na cadeia de valor da produção animal (ver Figura 15) segundo diversos 

estudos do IHE-UNESCO (Institute for Water Education in Delft, the 

Netherlands).  

Procura-se estabelecer se a água usada nos projetos de irrigação procede da 

água de chuva evaporada durante o processo de produção (água verde) ou da 
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água de superfície e/ou subterrânea evaporada como um resultado da produção 

dos produtos agrícolas (água azul), considerando a relevância da cada setor 

econômico em diferentes escalas espaciais durante diferentes períodos de chuva 

(avaliando um ano médio, um ano seco e um ano úmido) A ênfase é dada no 

desafio de se considerarem os aspectos hidrológicos simultaneamente com os 

aspectos econômicos e ecológicos, com o objetivo de se obterem novos dados e 

perspectivas que favoreçam uma visão mais otimista do que vem se 

denominando “a crise da escassez de água”. Admite-se que essa crise é 

frequentemente causada não pela escassez física da água, mas pela má 

gestão e governança inadequada da água. Pretende se construir um novo 

paradigma fazendo a transição de “more crops and jobs per drop” (que 

enfatiza produção e emprego) para “more cash and nature per drop” (que 

enfatiza valor econômico e preservação da natureza).  

A cadeia de valor da produção animal ilustra a importância do uso indireto 

da água. A cadeia produtiva ou de valor é constituída por múltiplos setores e 

indústrias da economia conectadas entre si por fluxos de bens e serviços mais 

intensos do que aqueles que os interligam com outros setores e indústrias da 

economia nacional. Inclui produtores orientados para o mercado final, assim como 

supridores de diversos níveis envolvidos nas transações por meio de 

encadeamentos para frente e para trás nas relações interindustriais. Exprime “O 

encadeamento de atividades econômicas pelas quais passam e vão sendo 

transformados e transferidos os diversos insumos, inclui desde as matérias-

primas, máquinas e equipamentos, produtos intermediários até os finais, sua 

distribuição e comercialização... cadeias produtivas podem ser identificadas a 

partir de relações interindustriais expressas em matrizes de insumo-produto... um 

arranjo produtivo local pode conter uma cadeia produtiva estruturada localmente 

ou fazer parte de uma cadeia produtiva de maior abrangência espacial... com o 

processo de globalização, identifica-se maior dispersão espacial das cadeias 

produtivas” (“Arranjos Produtivos Locais: Uma nova Estratégia de Ação para o 

SEBRAE”, REDE SIST, Rio, 2002). 

A gestão dos recursos hídricos na mineração foi amplamente estudada pela ANA 

em cooperação técnica com o IBRAM (relatório ANA/IBRAM – A Gestão dos 



 
 

 

144 
 

Recursos Hídricos e a Mineração, Brasília, 2006). Foram analisadas as fontes 

de água utilizadas na mineração: águas de origem superficial, águas de origem 

subterrânea e água de reciclagem. De modo geral, as grandes empresas de 

mineração têm elevado significativamente a produtividade dos recursos hídricos 

através da reutilização da água e do controle de sua qualidade, para além das 

exigências legais. 

Porque uma companhia de mineração deveria incorporar a gestão de 

recursos hídricos no seu planejamento estratégico para além das exigências 

da legislação ambiental a que deve se submeter? Há vários motivos: 1) como 

os sistemas socioeconômicos em que se localizam os projetos de mineração são 

muito complexos (áreas densamente povoadas, áreas economicamente 

deprimidas, etc.), as suas comunidades esperam que as empresas responsáveis 

por esses projetos utilizem rigorosamente e segundo regras de sustentabilidade a 

água em sua área de influência; 2) a crescente escassez de água mais cedo ou 

mais tarde pode estimular a adoção de um sistema de cobrança com preços 

crescentes e diferenciados pelo uso da água nos grandes projetos de 

investimento; 3) os consumidores ecologicamente responsáveis têm a expectativa 

de que a empresas de mineração possam fazer o uso intergeracional de um 

recurso natural cada vez mais escasso como a água; 4) os órgãos públicos 

responsáveis pela gestão dos recursos hídricos podem se tornar crescentemente 

mais rigorosos na cessão de outorgas para o direito de uso da água; 5) as 

empresas mineradoras deveriam considerar a inter-relação de água, energia e 

mudança climática na cadeia de valor a que se inter-relacionam, visando a gerar 

mais credibilidade junto à opinião pública, mais diferenciação de produtos nos 

mercados e mais valor agregado nos processos produtivos. 

As ilustrações de dois segmentos produtivos intensivos no uso de água 

mostram a importância de se mensurar este uso ao longo de toda a cadeia 

produtiva ou cadeia de valor, levando em consideração todos os seus 

efeitos de espraiamento (ver Box 15). É ilusório, pois, achar que quando se 

expande a participação do setor serviços na economia brasileira, a 

intensidade da água na formação do PIB vai diminuir, considerando apenas 

o uso direto de água neste setor. 
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FIGURA 14 

USO DA ÁGUA EM PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aldaya, M. M and Llamas, M. R. , UNESCO-IHE, nov. 2008 (Research Report Series nº 35) 
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FIGURA 15 

USO DA ÁGUA NA CADEIA DE VALOR DA PRODUÇÃO ANIMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hoeskstra, et. alii, op. cit. , chap. 3.  

 

 

OBSERVAÇÃO: o consumo de água de um produto é igual à soma do consumo de água de todas as etapas dos processos necessários para produzir o produto (toda a 

cadeia produtiva ou cadeia de valor); é possível, pois, calcular a intensidade direta e indireta de água virtualmente incorporada em cada produto. 
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BOX 15 

EFEITOS DE ESPRAIAMENTO NO USO DA ÁGUA 

A implantação e a operação de um grande projeto de investimento (GPI) irão ter intensos impactos sobre a economia da sua área de influência. 

Estes impactos podem se dar sobre a cadeia produtiva na qual se insere (efeitos de encadeamento para frente e para trás), sobre a expansão 

da renda (a massa de salários e as rendas geradas pelas compras diretas, indiretas e induzidas) e do emprego local, assim como sobre a base 

tributável. A ação empreendedora da comunidade, dos empresários e das lideranças locais é fator condicionante da magnitude do impacto 

positivo dos investimentos. 

Os efeitos multiplicadores desses investimentos são*: 

 Efeitos de dispersão ou de encadeamento para trás: dada a estrutura tecnológica do GPI, serão necessárias determinadas 

quantidades de diferentes insumos (bens e serviços) para produzir determinadas quantidades de produtos, dadas pelos respectivos 

coeficientes técnicos de produção (relações de insumo-produto); a economia local e regional pode se beneficiar desses efeitos 

diretos de encadeamento para trás, produzindo parcela desses insumos através do sistema produtivo existente ou da implantação de 

novos projetos; os encadeamentos para trás podem gerar várias rodadas de efeitos positivos para a economia da região, pois as 

atividades beneficiadas pelos efeitos diretos necessitarão também de outros insumos, parcela das quais poderá, eventualmente, 

também ser produzida na própria região ou localidade (efeitos indiretos). 

 Efeitos de dispersão ou de encadeamentos para frente: trata-se de beneficiamentos que podem ser realizados com os produtos da 

nova atividade econômica na própria economia da região ou localidade, através de efeitos causados em atividades que utilizam 

esses produtos como insumos;  

 Efeitos induzidos: são os provocados pela demanda final de bens de consumo ou de bens de capital em função do crescimento da 

renda e do mercado regional; a implantação da nova atividade econômica na região e a produção resultante dos efeitos de 

encadeamento promoverá uma expansão nos mercados locais, a qual pode estimular o crescimento na produção local para o 

atendimento do consumo privado ou dos investimentos reais, dependendo do potencial de diversificação da economia regional; para 

o cálculo dos efeitos induzidos, é fundamental o conhecimento da massa salarial e de sua composição para articulá-la com as 

pesquisas de orçamento familiar (POF); 

 Efeitos fiscais: dadas as características do sistema fiscal do País, o desenvolvimento de uma nova atividade econômica, com suas 

repercussões em atividades satélites ou complementares e sobre o processo de urbanização na região, sempre irá conduzir ao 

crescimento das receitas tributárias da região (próprias ou de transferências), por causa do aumento da circulação de mercadorias, 

da expansão dos setores terciários e dos acréscimos nos valores patrimoniais privados.Em resumo, para se medir os impactos 

econômicos e ecológicos de um projeto de investimento sobre o uso da água há que se considerar todos os seus efeitos 

de espraiamento e não apenas o uso direto da água no projeto. 

Particularmente, nos grandes projetos de investimento diretamente produtivos, os usos indireto e induzido representam um valor multiplicado 

do seu uso direto de água. 

* Haddad, P. R. (org.) – Economia Regional: Teorias e Métodos de Análise, BNB, 1988. Isard, W. (org.) Methods of Interregional and Regional 

Analysis, Ashgate, 1998. Haddad, E. A. Regional Inequality and Structural Change, Ashgate, 1999. Miller, R. E. and Blair, P. D. Input-Output. 

Analysis, Foundations and Extensions, Cambridge, 2009. 
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Um outro setor usuário de maior expressão quanto aos recursos hídricos é a 

produção de energia hidroelétrica. As hidroelétricas são responsáveis por cerca 

de 16% da oferta mundial de eletricidade. Há um debate se a geração da 

hidroelétrica é apenas um usuário a mais da corrente da água ou se também 

consome água no sentido de efetivamente retirar água do rio. Os estudos IHE-

UNESCO dão suporte científico para o argumento de que a geração de energia 

hidroelétrica é na maioria dos casos um consumidor significativo de água. Os 

estudos já avaliaram a água que evapora da superfície dos reservatórios 

construídos para produzir energia elétrica de 35 lugares selecionados dos quais 8 

estão no Brasil (Estreito, Itaipu, Itumbiara, Jaguara, Marimbondo, São Simão, 

Sobradinho, Tucuruí). 

As grandes barragens hidroelétricas têm efeitos e impactos positivos e negativos: 

Efeitos  

Positivos 

Regularização dos fluxos dos rios; armazenamento de água 

para garantir a oferta em períodos secos; controle de 

inundações; terras agrícolas irrigadas; facilidade para 

navegação; geração de energia elétrica. 

Efeitos 

Negativos 

Deslocamento de pessoas e famílias; alteração dos fluxos 

dos rios e da qualidade afetando a população à jusante e os 

ecossistemas. 

Fonte: Sternberg, R. “Hydropower’s future, the environment, and global electricity systems” 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(2), 2010. Mekonnem, M. M. and Hoekstra, A. Y., 

UNESCO-IHE, (Research Report Series, nº 51). 

 

Para dimensionar o uso da água dos 35 reservatórios, em primeiro lugar calculou-

se a evaporação ao longo do ano em cada um deles; em seguida, calculou-se o 

uso da água na produção da energia hidroelétrica a partir da taxa de evaporação 

anual e a energia gerada, considerando-se duas situações: a geração teórica 

máxima e a geração efetiva de energia. A geração hidroelétrica teórica máxima se 

refere à energia que poderia ser gerada com 100% da disponibilidade 

hidroelétrica. 
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Algumas limitações do estudo do IHE-UNESCO são apontadas pelos próprios 

autores que reconhecem as dificuldades em muitas situações para obter 

informações no nível de detalhamento necessário: 1. Os reservatórios artificiais 

foram totalmente atribuídos à produção de energia elétrica, desconhecendo que 

podem servir para outros propósitos (irrigação, lazer, controle de inundações, etc.) 

numa espécie de produção conjunta; 2.Muitos reservatórios têm uma superfície 

de água variável ao longo do tempo, como resultado de mudanças do volume de 

água durante o ano e entre os anos; essas informações são difíceis de serem 

encontradas a não ser em estudos específicos; 3. Antes de se criar o reservatório 

havia evaporação da área (talvez não tão significativa a partir da corrente original 

do rio); lembram os autores que não pretendem se referir à evaporação adicional 

(comparada a alguma situação de referência), mas quantificar o volume do 

consumo de água que pode ser associado a um propósito humano específico; 

nesta perspectiva, a evaporação total do reservatório pode ser atribuída ao 

objetivo do reservatório; 4. O estudo não inclui a avaliação da cadeia produtiva da 

geração de energia hidroelétrica, mas apenas a produção de energia; essa cadeia 

produtiva pode se referir ao uso da água nos materiais utilizados na construção, 

na operação e na manutenção da barragem; 5. O estudo não considera as 

questões ambientais das barragens: os aspectos físicos, químicos, biológicos e 

geomorfológicos de se bloquear um rio; a inundação de habitats naturais e perdas 

consequentes de plantas e animais; alteração nos regimes hidrológicos, etc. 

Conclui-se, pois, que a produção de energia elétrica é, na maioria dos casos, um 

consumidor de água muito significativo; que há muitos fatores (temperatura do ar, 

velocidade do vento, profundidade do corpo d’água, etc.) que afetam os diferentes 

resultados de diversos reservatórios, mas que o mais importante é o tamanho da 

área inundada por unidade de capacidade hidroelétrica instalada. Como a energia 

hidroelétrica é um insumo essencial para a maioria das atividades econômicas no 

Brasil, é preciso considerá-la como um componente do uso indireto de água 

nestas atividades. 

Ficam algumas questões básicas a serem respondidas. Como diminuir os 

conflitos e as tensões que surgem no uso da água entre os múltiplos 

setores produtivos, regiões econômicas e grupos sociais, particularmente 
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em situações de profunda escassez do produto no longo prazo? O que 

esperar da análise econômica para equacionar esses problemas? 

De modo geral, podemos afirmar que a contribuição da análise econômica 

para propor mecanismos e instrumentos visando a mitigar os impactos 

econômicos e ecológicos das mudanças climáticas sobre os recursos 

hídricos apresentam muitas limitações. Na seção III.2, destacamos as 

limitações da análise custo-benefício tradicional. Consideremos também as 

limitações de modelos que buscam maior abrangência dos impactos 

ambientais, sociais e econômicos, usualmente os modelos de equilíbrio 

geral computável (CGE). 

É muito difícil para a análise de processos compreender os múltiplos e interativos 

efeitos da função econômica de um recurso ambiental; o processo de decisão 

relacionado com o uso da água e o respectivo bem estar derivado requerem 

informação mais abrangente do que apenas o consumo de água incorporado 

direta e indiretamente nos bens e serviços. 

Apesar de que os modelos CGE permitem calcular com rigor técnico o uso direto 

e indireto de recursos (água, energia, terra, etc.) e os impactos ambientais 

(emissões, resíduos, etc.) associados com a demanda final de consumo, 

investimento e exportações, é preciso compreender as interligações dinâmicas 

entre o subsistema econômico e o subsistema ecológico39: 

 Em primeiro lugar, todos os modelos empíricos de planejamento 

econômico-ambiental esbarram em enormes dificuldades para obter 

dados sobre o subsistema ecológico, desde o cálculo de simples 

coeficientes que relacionem a quantidade de poluentes de diversos 

tipos emitidos por unidade em cada setor produtivo, até informações 

sobre as características específicas de diferentes processos 

ecológicos; a explicação geral é a de que empresários e consumidores 

não têm a prática de contabilizar “as externalidades” que emergem a partir 

de seus processos de produção e de consumo, os quais têm de ser 

                                                           
39 Wiedmann, T. “A review of recent multiregion input-output models used for consumption-based emission and resource 

accounting”, Ecological Economics, 69, 2009.  

Ver artigos na edição especial do Economics Systems Research sobre água e insumo-produto (vol. 23, number 4, dec. 2011). Os 

estudos empíricos apresentados nestes trabalhos mostram que “existe ampla experiência com as propriedades gerais de modelos 

dinâmicos de grande escala, e com as várias fontes de incertezas subjacentes a estes modelos e forma de como tratá-los”. 
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quantificados, quase sempre, indiretamente e a partir de estudos 

especializados de engenheiros sanitaristas, bioquímicos, cientistas 

naturais, etc.; deve-se realizar um esforço institucional para que se 

disponham da matriz de coeficientes técnicos de recursos hídricos por 

atividades diferenciadas por região e por nível tecnológico: a 

disponibilidade dessa matriz, a ser atualizada plurianualmente, permitirá 

focalizar, de forma mais adequada, as variáveis macroeconômicas 

estratégicas, conforme se propõe no Plano Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH); destaca-se, neste caso, a experiência pioneira no Brasil do 

cálculo desses coeficientes técnicos por pesquisadores da Universidade 

Federal de Viçosa com apoio do MMA/SRHU; 

 Por razões operacionais e de disponibilidade limitada de informações 

estatísticas, adota-se o pressuposto de constância nos coeficientes 

que estabelecem as relações entre a produção de resíduos poluentes 

e a produção de bens e serviços em cada setor específico da 

economia, assim como entre a produção de resíduos poluentes e a 

atividade de redução destes resíduos; ocorre, porém, que muitas 

relações entre o subsistema produtivo e o subsistema ecológico são 

tipicamente de caráter não linear (rendimentos crescentes, sinergias, etc.), 

tornando inadequado o pressuposto de proporcionalidade para fins de 

projeção nos modelos; contudo, já se dispõe de métodos, testados em 

experiências realizadas em outros países, para superar ainda que 

parcialmente este problema. 

Muitos custos e benefícios de natureza ecológica resultantes dos processos de 

produção e de consumo público ou privado, usualmente, não têm preços de 

mercado para que a eles se possam atribuir valores monetários; além do mais, é 

muito mais difícil delimitar os benefícios que surgem para o meio ambiente de 

decisões econômicas por causa de seu impacto difuso e de seus efeitos 

distributivos, do que delimitar os respectivos custos a partir de funções derivadas 

de estudos empíricos ou estimadas por análise de engenharia de processos; 

particularmente, sem uma visão dos custos econômicos, sociais e 
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intergeracionais de degradação das bacias hidrográficas do País, será difícil 

convencer à população brasileira que a água é um bem escasso e finito. 

Diante das limitações apontadas da análise custo-benefício e dos modelos de 

equilíbrio geral para equacionar soluções para os conflitos intergeracionais no uso 

da água, há tentativas para a aplicação da teoria dos jogos nesta questão. 

Ilustremos estas tentativas com o exemplo dos conflitos no uso dos corpos de 

água transfronteiriços. 

A natureza dos problemas do uso de corpos de água transfronteiriços (nacionais e 

internacionais) e o desenvolvimento de instrumentos de sua gestão podem ser 

melhor visualizados quando se elabora uma taxonomia de estratégias nacionais e 

regionais para partilhar recursos hídricos separados por fronteiras interestaduais 

ou internacionais, numa linguagem técnica específica da teoria dos jogos40. 

Nesse caso, a teoria dos jogos delimita que os benefícios líquidos que uma região 

ou nação pode usufruir do uso de recursos hídricos transfronteiriços depende não 

só de suas ações programáticas, mas também das ações de outras regiões e 

nações envolvidas. 

Um primeiro tipo de jogo se define quando as nações partem do princípio da 

soberania nacional definido de forma restrita (por exemplo: a Doutrina 

Harmon de 1895, adotada pelos EE.UU. à época nas disputas relacionadas com 

os rios que partilham com o México), “defendendo que, na ausência de legislação 

contrária, os Estados deverão ser livres para usar os recursos hídricos sob a sua 

jurisdição sem terem em conta os efeitos produzidos além fronteiras”. Um jogo 

deste tipo leva a que as nações ribeirinhas à montante, ao definirem a forma e a 

intensidade do uso dos recursos hídricos de uma bacia (construção de 

hidroelétricas, projetos de agricultura irrigada, etc.) possam impactar 

adversamente o direito de acesso aos corpos de água das nações ribeirinhas à 

jusante. A longo prazo, ocorre uma disputa desigual a partir de uma estratégia 

dominante locacional das nações à montante, ficando as nações à jusante 

                                                           
40  A teoria dos jogos se aplica em um número de situações onde: a) há um conflito de interesses entre os participantes; b) cada 

um dos participantes tem várias escolhas para as suas ações apropriadas;  c) as regras que governam essas escolhas são 

especificadas e conhecidas por todos os participantes; d) o resultado do jogo é afetado pelas escolhas feitas por todos os 

participantes; e) o resultado para todos os conjuntos específicos de escolhas por todos os participantes é conhecido previamente e 

definido numericamente (cf. Levin, R. I. and Desjardins, R. B. Theory of Games and Strategies, International Textbook 

Company); Chiang, A. C. e Wainwright, K. Matemática para Economistas, Ed. Campus, 2005. 
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restritas a recorrer ao princípio paralelo da propriedade primitiva (a utilização no 

passado confere direito à utilização futura do mesmo volume de água).  

Embora a legislação de muitos países ainda conserve variantes dessa estratégia 

de dominação no contexto da interdependência hidrológica, principalmente 

quando as relações entre as nações são do tipo centro-periferia, ela tem sido 

adotada atualmente em poucas situações especiais. Há uma tendência, neste tipo 

de jogo, de que a estratégia dominante estimule o uso excessivo do recurso 

comum nas nações à montante, levando a que a taxa de utilização dos recursos 

hídricos renováveis nas nações à jusante tenha que ser maior do que sua 

capacidade de renovação, podendo fazer com que as nações à jusante venham a 

recorrer ao estoque das águas subterrâneas e aos lagos. 

Esse tipo de jogo pode explicar, também, conflitos de interesses entre 

Unidades da Federação. O uso alternativo dos recursos escassos de uma bacia 

hidrográfica interestadual induz um ambiente de tensões e conflitos entre os 

interesses regionais sempre que os diversos agentes econômicos de cada região 

têm objetivos diferenciados para a alocação dos recursos hídricos. Em geral, essa 

interdependência hidrológica se processa através da competição por uma fonte 

de água finita (por exemplo, desenvolvimento da agricultura irrigada em Minas, 

Bahia e Pernambuco versus dessedentação humana e animal no Sertão e no 

Agreste ao longo da bacia do rio São Francisco), pelo impacto da qualidade da 

água decorrente da forma que é utilizada à montante (disposição de sedimentos 

em barragens, poluição industrial e humana, etc.) e pela periodicidade (quando e 

quanto) dos fluxos aquáticos liberados à montante. 

Um segundo tipo de jogo ocorre na disputa de recursos hídricos transfronteiriços, 

quando prevalecem entre as nações ribeirinhas, tanto à jusante quanto à 

montante dos rios, os princípios fundamentais da utilização equitativa e razoável, 

“não demasiado nociva” e “sujeita a notificação prévia”. Esses princípios se 

baseiam nas Normas de Helsinki (1966), sistematizadas na Convenção das 

Nações Unidas para o Uso dos Cursos de Água Partilhada Não Navegáveis 

(1997), que destacam: 1) a gestão dos cursos de água internacionais deveria ser 

realizada levando em conta os efeitos das diferentes formas de consumo sobre 

outros países; 2) a dimensão das populações afetadas; 3) as necessidades 
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econômicas, sociais e ambientais das nações em que os cursos de água dizem 

respeito; 4) a conservação, a proteção e a evolução do curso de água 

propriamente dito. 

Na verdade, a operacionalização desses princípios está repleta de 

argumentos antagônicos e controversos, porque entre eles há uma série de 

trade-offs que necessitam de regras práticas para sua implementação. 

Enquanto os princípios fundamentais se posicionam no campo normativo 

“do que fazer” eles são úteis para alinhar as macro diretrizes das ações de 

diferentes nações, regiões ou setores produtivos em torno do uso dos 

recursos hídricos, mas tornam-se anódinos quando se caminha para as 

situações concretas de projetos de investimentos e programas regulatórios 

a serem implementados, ou seja, “do como fazer, quando fazer e para quem 

fazer”. 

Assim, uma nação pode usar, por exemplo, o argumento de que, no seu processo 

de desenvolvimento, há necessidade de ser construída uma grande hidroelétrica 

para “as necessidades econômicas e sociais de sua população”. Como as nações 

não apresentam todas o mesmo grau de desenvolvimento econômico e de 

interdependência hidrológica dos sistemas partilhados, poderá prevalecer na 

solução do jogo de interesses conflitantes uma estratégia de compensação 

negociada entre as mais desenvolvidas e a menos desenvolvidas relativamente. 

No exemplo, a nação desenvolvida utiliza parcela do excedente econômico total41 

gerado pela hidroelétrica para compensar (financeiramente com pagamentos de 

royalties, com investimentos em rede de distribuição de energia, com participação 

acionária, etc.) a nação menos desenvolvida. É uma estratégia quase racional por 

ser negociada entre as partes interessadas, mas não constitui um modelo de 

cooperação que permita alargar o leque de potenciais benefícios inclusive para as 

próprias bacias hidrográficas (conservação, preservação e melhoramentos), por 

se processar em regime de trocas desiguais e assimétricas. 

                                                           
41  Denomina-se excedente econômico total o ganho líquido para consumidores (em termos de bem-estar adicional provocado 

pelo aumento do consumo) e para produtores (igual à diferença adicional entre o preço recebido e o custo de produção pelo 

aumento das vendas). O excedente econômico total de um país se expande quando produtores e consumidores se beneficiam da 

expansão da produção de energia hidroelétrica, de alimentos em perímetros de irrigação, etc. Ver Krugman, P. and Wells, R. 

Introdução à Economia, Editora Campus, 2007. 
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O Projeto Milênio foi especialmente constituído pela ONU, em 2002, “para 

desenvolver um plano de ação concreta para que o Mundo reverta o quadro de 

pobreza, fome e doenças opressivas que afetam bilhões de pessoas”. Entre suas 

treze forças-tarefas, há uma específica para água, que pretende pôr fim à 

crise global de água e saneamento, incluindo os seguintes pontos: 

 Governos nacionais e outras partes envolvidas devem assumir o 

compromisso de definir a crise do saneamento como prioridade 

máxima em suas agendas. Para que isso aconteça, as palavras usadas 

para descrever a crise devem transmitir “a verdade, plena e horrenda, 

sobre o que realmente acontece - ou seja, defecação a céu aberto” 

destacam os autores do relatório da Força-tarefa.  

 Investimentos devem ser ampliados – particularmente para o 

saneamento. No caso dos países mais pobres, será preciso que a 

assistência ao desenvolvimento seja substancialmente aumentada. 

Reformas das instalações são extremamente necessárias, mas não podem 

acontecer sem um aumento do financiamento. Reforma e investimento 

devem ser realizados paralelamente.  

 Investimentos em água e saneamento devem focalizar a provisão 

sustentável de serviços, em vez de apenas construir instalações.  

 Governos e agências doadoras devem empoderar autoridades locais 

e comunidades com a autoridade, recursos e capacidade profissional 

necessários para a gestão do fornecimento de água e a provisão de 

serviços de saneamento.  

 Ao construir um sistema para arrecadar receitas, os usuários que têm 

recursos para pagar devem ser cobrados pelo uso da água e dos 

serviços de saneamento, mas é necessário cuidar para que os custos 

que não podem ser arcados pelas famílias pobres sejam cobertos.  

 Dentro do contexto das estratégias nacionais de redução da pobreza 

baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os países 

devem elaborar planos coerentes de desenvolvimento e gestão dos 

recursos hídricos que contribuirão para alcançar os Objetivos.  
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 A inovação deve ser incentivada para acelerar o progresso, e assim 

alcançar diversos objetivos de desenvolvimento simultaneamente. Por 

exemplo, o desenvolvimento de novas formas de reutilização da água 

recuperada na agricultura poderia aumentar o rendimento das colheitas e 

reduzir a fome, melhorando também o saneamento.  

 Mecanismos de coordenação devem ser implementados para melhorar 

e avaliar o impacto das atividades financiadas por agências internacionais 

no âmbito nacional.  

O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) adotou as Metas do Milênio 

de forma mais avançada e progressista, uma vez que as condições político-

institucionais do Brasil o permitiam, dentro de um contexto histórico em que 

a sociedade não se conforma com os atuais níveis de seus indicadores de 

desenvolvimento sustentável. Entretanto, ainda há questões mal equacionadas 

no processo de planejamento desse desenvolvimento, quando se trata das 

questões da gestão de recursos comuns ou de integração econômica 

transfronteiriça. 

Finalmente, é possível, após um longo período de intensos conflitos e tensões, 

induzidos por movimentos políticos e sociais em torno do uso dos recursos das 

bacias hidrográficas, chegar-se a uma estratégia de cooperação para o 

desenvolvimento humano até mesmo no contexto das bacias fluviais 

transfronteiriças. Essa estratégia traz quatro patamares de vantagens potenciais 

da cooperação (cf. Relatório de Desenvolvimento Humano, 2006, cap. 6): 

 benefícios para o rio (ou bacia hidrográfica): os rios limpos são um bem 

público que devem ser conservados, protegidos e revitalizados não apenas 

por razões da bioética, mas também pela tríplice função de prover insumos 

para o sistema produtivo, para oferecer utilidade direta (consumo humano 

e animal, prazer estético e conforto espiritual) e de receptor de resíduos. 

 benefícios a retirar do rio: a gestão compartilhada e cooperativa entre 

regiões e nações das bacias hidrográficas transfronteiriças pode ter como 

objetivo um aumento sinergético dos benefícios gerais, através da 
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otimização do uso dos recursos hídricos, visando ao aumento da terra 

irrigada, da produção de energia, dos benefícios ambientais. 

 benefícios resultantes do rio, através dos custos econômicos, sociais e 

ambientais evitados por meio da redução de tensões e conflitos entre 

regiões e países vizinhos, os quais podem inibir ações de cooperação 

regional em várias frentes (integração comercial, redes de transporte e de 

telecomunicações, mercado de mão de obra, etc.); 

 benefícios para além do rio: respeitar os padrões de qualidade da água, 

evitar a extração excessiva de águas subterrâneas e preservar os 

ecossistemas aquáticos das bacias transfronteiriças podem proporcionar 

benefícios tangíveis (desenvolvimento humano, crescimento econômico, 

etc.) e benefícios intangíveis (ambiente político favorável à cooperação 

para o desenvolvimento, por exemplo). 
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V. O QUE FAZER: CRITÉRIOS E MEDIDAS PARA A ALOCAÇÃO DA ÁGUA 

EM BACIAS IMPACTADAS PELAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

Esta seção propõe um conjunto de ações e medidas para a alocação da 

água no presente e no futuro do Brasil, levando em consideração duas 

visões. A macrovisão que procura articular as políticas macroeconômicas com a 

sustentabilidade da água. A Microvisão que analisa medidas adaptativas e 

mitigatórias das organizações empresariais e das unidades familiares. 

Relembrando (W. Nordhaus, op. cit.): 1. uma medida adaptativa se refere aos 

ajustamentos que os sistemas naturais e humanos realizam em resposta às 

condições ambientais; por exemplo: no setor agrícola, os produtores podem se 

deslocar para novas áreas e abandonar as que se tornaram inférteis, plantar 

novas variedades de sementes mais resistentes à seca e ao calor, ou realocar o 

uso da terra (da plantação de soja para plantação de cana de açúcar, por 

exemplo); 2. já uma ação mitigatória se relaciona, fundamentalmente, com o 

controle, a redução e a desconcentração de gases de efeito estufa; no setor 

agrícola pode se citar, como exemplo, projetos de reflorestamento onde as 

florestas em crescimento absorvem CO2. 

V.1. A Macroeconomia da Sustentabilidade da Água 

No Brasil, há uma dominância das políticas macroeconômicas (fiscal, monetária, 

cambial) sobre as políticas de desenvolvimento desde os anos 1980. Essa 

dominância prevalece até mesmo nas políticas sociais que privilegiam mais ações 

compensatórias de transferências de renda do que ações estruturais visando à 

redução das desigualdades sociais entre grupos, classes e regiões do País.  

É importante, pois, para elaborar e implementar medidas adaptativas ou 

mitigatórias dos impactos ecológicos e econômicos das mudanças climáticas que 

estas estejam articuladas com as políticas macroeconômicas prevalecentes. Esta 

articulação técnica e político-administrativa pode se dar em diversos níveis, 

destacando-se: 1. políticas macroeconômicas de estabilização e de crescimento; 

2. políticas fiscais e tributárias; 3. políticas de incentivos fiscais ao crescimento 

regional e estadual; 4. políticas orçamentárias (LDO, Orçamento Anual e 
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Orçamento Plurianual). Em seguida, são feitas reflexões seletivas sobre as 

oportunidades e os desafios desta articulação. 

V.1.1. Três Concepções de Um Programa de Estabilização e de Crescimento 

O New Deal foi um programa de investimentos maciços em obras públicas que o 

Presidente Roosevelt concebeu e executou com grande sucesso para retirar a 

economia norte-americana da Grande Depressão. Que concepções de um New 

Deal pode-se observar entre os que defendem essas políticas, no atual contexto 

da crise econômico-financeira no Brasil, como forma de se conceber uma política 

de estabilização monetária que possa, simultaneamente, estimular o processo de 

desenvolvimento.42 

Em primeiro lugar, tem-se o que se pode denominar a concepção de um 

Keynesianismo ingênuo, que defende a expansão do gasto público e da redução 

da carga tributária sem se preocupar com sua focalização, sua composição e 

seus impactos de médio e de longo prazo. De fato, Keynes chegou a afirmar que 

se o Governo autorizasse o emprego de pessoas para encher velhas garrafas 

com dinheiro, as enterrasse bem fundo em minas de carvão desativadas, 

enchesse estas minas com lixo da cidade e deixasse as empresas privadas 

desenterrarem o dinheiro, poderia não haver mais desemprego.  

Ora, interpretando ao pé da letra, todo o gasto público com custeio de pessoal e 

com políticas sociais compensatórias se justificaria à medida em que a elevada 

propensão a consumir desses grupos sociais ajudaria a alavancar a demanda 

agregada com seus efeitos multiplicadores. Esses efeitos poderiam reduzir a 

ociosidade da capacidade produtiva disponível na economia e estimular a 

aceleração de novos investimentos, provocando a interação do multiplicador com 

o acelerador, com seus efeitos benéficos para os mercados de trabalho. 

Na verdade, a principal mensagem de Keynes não recomendaria o gasto público 

adicional em formas bizarras de desperdício dos recursos dos contribuintes. Sua 

proposta era a de que o déficit público deveria ser usado para construir 

habitações ou executar obras do mesmo gênero. Mas é o gasto em si e não o tipo 

da atividade que iria contribuir para a retomada do crescimento. 

                                                           
42 Agénor, Pierre-Richard and Montiel, Peter J. Development Macroeconomics, Princeton, second edition, 1999. Jackson, T. 

Prosperity Without Growth, Earthscan, 2009. 
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Assim, tem-se uma segunda concepção de um New Deal que enfatiza o gasto 

público e os incentivos colaterais para eliminar os gargalos ou pontos de 

estrangulamento da economia, visando a acelerar o seu crescimento. Incorpora-

se, nesta concepção, uma visão de longo prazo para orientar a composição do 

gasto público e a direção dos incentivos fiscais e financeiros.  

No Brasil, o início da recessão de 2008 encontrou um programa de obras públicas 

(o PAC) bem concebido e estruturado, e com muitos grandes projetos de 

investimento sendo realizados em diferentes setores. De fato, o que se necessita 

é acelerar o próprio PAC com mais recursos fiscais e financeiros não 

inflacionários, com mais flexibilidade operacional e com mais convicção política 

que esse tipo de gasto público é, no longo prazo, qualitativamente superior aos 

gastos correntes que não param de crescer atualmente, uma vez que os 

interesses das futuras gerações não estão sendo devidamente representados 

pelo Estado no processo decisório. 

Uma terceira concepção poderia denominar-se de “New Deal da sustentabilidade 

ambiental”. Muitos países (China, Coreia do Sul, Austrália, Dinamarca, Reino 

Unido, os EE.UU.), ao desenhar os pacotes de recuperação do seu processo de 

crescimento econômico, deram particular atenção aos estímulos e investimentos 

para a segurança energética, as infraestruturas de baixo carbono, à proteção e à 

preservação ecológica. Dois exemplos são ilustrativos no caso brasileiro. Será 

imensa a geração de empregos que resultará dos investimentos de modernização 

ou de reestruturação dos atuais padrões de produção e de consumo do País para 

atender as metas de redução das emissões de carbono, se estas forem 

expressivas. Da mesma forma, os investimentos previstos no Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) serviriam para equacionar a questão dos conflitos no 

uso múltiplo da água, um bem econômico que tende a ser mais escasso do que o 

petróleo no Brasil de 2050 (ver Box 6). 

Trata-se de um passo à frente na concepção de um “New Deal Verde”, visando a 

proteger e a promover os ecossistemas, o que é vital para a produtividade da 

economia e o bem-estar das populações no futuro. Mais do que uma visão de 

longo prazo, essa concepção incorpora um novo paradigma de desenvolvimento, 

com suas tecnologias limpas, agricultura sustentável, cidades sustentáveis, etc., 
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e, principalmente, com suas preocupações distributivas quanto aos benefícios do 

progresso econômico e social entre as gerações presentes e as gerações futuras. 

Neste sentido, a Macroeconomia de Sustentabilidade da Água pressupõe, de 

acordo com o Projeto Milênio da ONU, que haja um conjunto de 

investimentos em saneamento básico, na provisão sustentável de serviços 

de água, na proteção dos mananciais, etc., visando a atenuar e pôr fim à 

crise de abastecimento de água, assim como à degradação ambiental das 

bacias hidrográficas no Brasil. Da mesma forma, devem se atribuir 

prioridade na alocação dos recursos fiscais e financeiros nos programas de 

estabilização às ações de natureza adaptativa e mitigatória face aos 

impactos adversos e às mazelas sociais das mudanças climáticas.  

V.1.2. Uma Reforma Tributária Verde  

Uma das claras manifestações da opinião pública através dos movimentos sociais 

tem sido a aspiração por um melhor tratamento a ser dado pelas políticas públicas 

aos ecossistemas do Brasil. Como tem se acelerado o ritmo de degradação e de 

destruição desses ecossistemas, a demanda de nossa população é por mais 

restauração, mais conservação e mais preservação dos diferentes biomas. 

O que fazer? Intensificar os mecanismos de comando e controle (novos decretos, 

leis, normas e portarias) quando se sabe de sua relativa ineficiência e ineficácia, 

dadas as dificuldades observadas na capacidade operacional dos órgãos 

gestores (falta de pessoal especializado, níveis de salários insatisfatórios, 

incertezas jurisdicionais, etc.)? Ampliar o número e o espaço das áreas 

protegidas, quando se sabe que essas áreas já abrangem quase 20% do nosso 

território continental, sendo que muitas delas se encontram relativamente 

abandonadas por absoluta falta de recursos para a sua gestão sustentável? Basta 

lembrar que o orçamento global do Ministério do Meio Ambiente aparece 

atualmente atrás de dezessete outros Ministérios, enquanto que cortes e 

contingenciamentos são rotina para os recursos da Pasta. 

Um caminho alternativo, para equacionar este hiato entre as aspirações da 

opinião pública e a realidade político-administrativa das ações governamentais, 

passa pelo uso mais intenso de instrumentos econômicos nas políticas 
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ambientais. A elaboração e a implementação de uma reforma tributária verde43 

é um mecanismo institucional que se encontra nesta linha de introduzir 

mecanismos de mercado nestas políticas. O objetivo principal desta reforma é 

o uso do sistema tributário para estimular padrões de consumo, de 

produção e de acumulação de capital que atendam melhor um processo de 

desenvolvimento sustentável do País e de suas regiões. 

Já há algumas experiências de peças ou segmentos dessa reforma em processo 

de execução nos três níveis de governo. Algumas ilustrações podem ser 

mencionadas (ver seção VI). 

O Ecocrédito Municipal: um mecanismo econômico de mercado, sob a forma de 

incentivo fiscal, que visa a estimular, dentro das propriedades rurais nos limites 

geográficos de um município, a formação de áreas de preservação ambiental, 

destinadas à conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. 

O ICMS Ecológico: o ICMS Ecológico é a denominação de qualquer critério ou 

um conjunto de critérios de caráter ambiental, utilizados para o cálculo do valor 

que cada município de um Estado tem direito a receber, quando do repasse de 

25% dos recursos financeiros do ICMS, decididos autonomamente por lei 

estadual; quanto maior a participação do ICMS Ecológico neste valor, maiores 

serão os incentivos fiscais para que os municípios implementem projetos de 

preservação ambiental, incluindo os ecossistemas de bacias hidrográficas e a sua 

biodiversidade. 

Impostos Verdes e Taxas Ambientais: basicamente, um imposto verde ou uma 

taxa ambiental representa a imposição de um ônus financeiro sobre a poluição ou 

degradação ambiental; seria pago pelas empresas que, nas fases de implantação, 

de operação e de manutenção de seus empreendimentos, provocassem danos 

ambientais, descarregando e emitindo resíduos no meio ambiente; as suas 

alíquotas diferenciadas seriam calibradas de acordo com o dano que a poluição 

do empreendimento provoca no meio ambiente. Inversamente, pode se pensar no 

imposto verde positivo para empresas e consumidores, como o Imposto de Renda 

Ecológico, um tipo de Lei Rouanet para o patrimônio natural. 

                                                           
43 Kolstad, C. D. Environmental Economics, Oxford, 2000. Turner, R. K, Pearce, D. and Bateman, I. Environmental Economics, 

The John Hopkins University Press, 1993. 
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Financiamentos Incentivados: abertura ou uso de linhas especiais de 

financiamento para projetos de investimento que tenham por objetivo a 

conservação e a preservação dos recursos ambientais, assim como a introdução 

de critérios ambientais na avaliação de projetos de investimentos de infraestrutura 

econômica e de projetos de investimento diretamente produtivos (ver item 4). 

Estes exemplos podem se multiplicar quando se observam as experiências 

dos países da OCDE no uso do sistema tributário para atingir os objetivos 

das políticas ambientais. Entre estas experiências, destaca-se o uso de 

tarifas, impostos e subsídios fiscais para estimular a gestão sustentável da 

água num contexto de escassez. Usualmente, as reformas tributárias 

focalizam apenas questões da eficiência alocativa, da distribuição da renda 

e da riqueza, e da estabilização monetária, quando deveriam incorporar 

também as questões da preservação, conservação e reabilitação dos 

ecossistemas. 

V.1.3. Incentivos Fiscais e Financeiros: A Nova Geografia Econômica do 

Brasil 

O Brasil vivenciou duas experiências grandiosas de reestruturação da distribuição 

espacial da atividades econômicas. No ciclo de expansão dos anos JK, as 

atividades econômicas se concentraram, basicamente, no Eixo Rio-São Paulo: de 

cada 100 novos empregos industriais gerados pelo Plano de Metas, 72 se 

localizaram nestes dois Estados. No longo ciclo de expansão de 1968 a 1980 

durante o regime militar, houve uma notável reversão da polarização e as regiões 

e os Estados menos desenvolvidos passaram a crescer mais rapidamente do que 

São Paulo e Rio de Janeiro. 

Embora não se possa caracterizar o crescimento recente da economia brasileira 

como um novo ciclo de expansão, há indicativos de que o processo de 

globalização está estimulando a demanda de diferentes produtos intensivos de 

recursos naturais (minérios, metais, alimentos, papel e celulose, etc.) em muitas 

regiões menos desenvolvidas. Assim, áreas do País em que se acelera o 

crescimento econômico (Sudeste do Pará, o Quadrilátero Ferrífero de Minas, o 

Centro-Norte do Mato Grosso, o Oeste da Bahia, o Sul do Maranhão, etc.) se 

localizam, quase todas, na periferia tradicional e na periferia dinâmica do País. 



 
 

 

164 
 

Em geral, quando se pretende definir quais são as potencialidades de 

crescimento econômico de uma região a partir da sua dotação de recursos 

naturais, é preciso estar ciente de que o conceito de potencialidade de recursos é 

econômico e não físico. Ou seja, o valor de um recurso natural não é intrínseco ao 

material, mas depende da estrutura da demanda, dos custos relativos de 

produção, dos custos de transporte, das inovações tecnológicas que sejam 

comercialmente adotadas, etc. 

A questão dos custos relativos é crítica: uma oportunidade favorável em alguma 

localidade ou região pode não ser explorada devidamente por causa da existência 

de uma melhor oportunidade em outra localidade ou região. Portanto, a 

incorporação das noções de custo de oportunidade e de concorrência são 

importantes para a melhor compreensão do conceito de competitividade 

interregional. 

Da mesma forma que a abundância de recursos naturais pode não desencadear 

um processo de crescimento de uma região ou localidade e ampliar sua 

capacidade de exportar em escala global, a abundante oferta de mão de obra não 

qualificada ou semiqualificada pode também ser insuficiente para promover este 

processo. Muitas vezes, pensa-se que salários nominais relativamente menores, 

em regiões ou localidades menos desenvolvidas de um país, possam ser 

necessários e suficientes para atrair investimentos intensivos de mão de obra, 

estabelecendo-se uma confusão entre preço da mão de obra (pagamento 

realizado) e custo da mão de obra (pagamento realizado dividido pela produção 

efetivada). 

Os empresários preferem localizar seus empreendimentos em países e regiões 

onde a rentabilidade dos investimentos seja maior. Quanto menor o salário-

eficiência (índice de crescimento dos salários nominais dividido pelo índice de 

crescimento da produtividade), maior a capacidade competitiva da região e maior 

também o crescimento da produção regional. Como o crescimento dos níveis de 

salários nominais (entre trabalhadores desempenhando a mesma função) 

tenderia a ser praticamente igual em todas as regiões, tendo em vista a grande 

mobilidade deste entre as regiões abertas de uma economia nacional, os salários 

de eficiência tenderão a cair nas regiões (e nas indústrias particulares das 
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regiões), nas quais a produtividade cresce mais rapidamente do que a média 

nacional. 

Tudo indica, pois, que, ao terminar a primeira década do século 21, o processo de 

reversão da polarização observado nos anos 1970 terá continuidade, reduzindo-

se os níveis de desigualdades entre as regiões brasileiras. Teremos uma nova 

geografia econômica do Brasil, com um interior mais desenvolvido, com novos 

polos de crescimento e maior equilíbrio Federativo, desde que se avaliem 

criteriosamente os eventuais impactos adversos das políticas de curto prazo 

sobre o crescimento das áreas periféricas (ver Box 16). 

Do ponto de vista dos interesses econômicos e sociais das populações residentes 

nas áreas do País que estão se beneficiando dos novos projetos de investimento, 

é fundamental que transformem, a longo prazo, as experiências de crescimento 

econômico acelerado em processos de desenvolvimento sustentável. 

No pós-II Grande Guerra, o Brasil assistiu a várias situações históricas nas quais 

as regiões receberam um choque de crescimento induzido pela formação de 

novas bases econômicas, e, atualmente, muitas delas se encontram 

economicamente deprimidas. Exemplos são inúmeros, tais como: o uso 

predatório da biodiversidade da Mata Atlântica em áreas do Leste Brasileiro, a 

exaustão da fertilidade do solo em áreas do anel de desmatamento da Floresta 

Amazônica, zonas de mineração extrativista em bacias hidrográficas da Região 

Norte, etc. A tendência é a de se seguir o denominado ciclo boom-and-bust 

econômico: nos primeiros anos, ocorre um rápido crescimento (boom) na renda e 

no emprego, seguido de um severo declínio (bust), resultado da própria exaustão 

relativa dos recursos naturais. 

Somente o progresso científico e tecnológico, por meio das inovações de novos 

produtos, de novos processos e de novas técnicas de gestão, poderá permitir que 

venha a ocorrer o crescimento econômico com equidade social e sustentabilidade 

ambiental, pelo adensamento das cadeias de valor, pela capacidade de 

diferenciação de produtos de difícil replicabilidade, pela redução do salário-

eficiência, pela melhoria da produtividade dos recursos naturais, e pela maior 

qualificação do capital humano e das instituições regionais. 
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Ora, ao estabelecer critérios para a distribuição espacial dos incentivos 

fiscais e financeiros visando a atenuar os desequilíbrios regionais de 

desenvolvimento no Brasil, as Autoridades Econômicas deveriam prestar 

particular atenção aos impactos ecológicos da pressão antrópica nas áreas 

geográficas a serem beneficiadas, principalmente quanto aos riscos e 

incertezas dos ecossistemas regionais mais fragilizados. Destaca-se a 

atenção a situações em que pode ocorrer uso não sustentável de atividades 

do agronegócio e da mineração nas bacias hidrográficas mais vulneráveis 

do País. 
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BOX 16 

O MOMENTO MITCHELL 

Em 1913, o economista norte-americano Wesley Mitchell publicou sua obra clássica sobre os ciclos econômicos. Desde então, até a sua 

morte em 1948, procurou analisar as sequências que ocorrem em todas as reativações econômicas, períodos de prosperidade, crises e 

depressões*. 

Para ele, todo o ciclo econômico, a rigor, é constituído de uma série única de acontecimentos e tem uma única explicação, porque é fruto 

de uma série de acontecimentos anteriores igualmente únicos em termos históricos amplos. O seu trabalho estimulou um conjunto de 

estudos e pesquisas sobre os ciclos econômicos que são uma característica recorrente das economias capitalistas modernas. Este 

conjunto levou a alguns fatos estilizados definidos como “grandes regularidades observadas e identificadas a partir de propriedades 

estatísticas das séries temporais macroeconômicas”. 

Entre esses fatos estilizados, destacam-se alguns sobre os quais há maior grau de consenso científico: os movimentos cíclicos são 

comuns a todos os setores da economia; o investimento flutua muito mais que o consumo; o salário real e a produtividade média do 

trabalho são procíclicos; etc. Contudo, Mitchell sempre procurou enfatizar que há setores econômicos e localidades que participam com 

maior ou menor avanço ou atraso dos benefícios de uma reativação econômica ou das perdas e danos de uma desaceleração da 

economia, pelo menos até que o caráter cumulativo do ciclo se torne dominante na dinâmica geral da economia de setores e regiões. Se 

esta desaceleração é persistente e se prolonga no tempo, pode se caracterizar uma situação de decadência econômica (ver Box 7). 

Ora, agora que vai se caracterizando uma desaceleração econômica no Brasil, cabe perguntar: que regiões e que setores produtivos 

poderão ser mais atingidos se houver tempos sombrios? A resposta a esta indagação preocupa especificamente tanto às autoridades 

econômicas subnacionais responsáveis pelos níveis de renda e de emprego nos Estados e Municípios, quanto às entidades que 

coordenam associações de empregados e de empresários responsáveis pela geração de resultados econômicos e financeiros posit ivos 

para as suas organizações. 

Como explicar que para alguns setores produtivos e regiões a profundidade e a velocidade da desaceleração econômica poderão ser mais 

intensos do que em outros? Em primeiro lugar, o fator predominante será o rebatimento específico dos instrumentos da política econômica 

anticíclica que estiverem sendo adotados. Uma política monetária mais flexível que resulte em menores taxas de juros pode favorecer a 

capacidade de resistência à queda da demanda agregada de setores produtivos de bens de capital e de bens duráveis de consumo. 

Consequentemente, as regiões em que as estruturas produtivas tiverem um peso maior desses setores, poderão estar crescendo acima do 

crescimento médio nacional ainda que este crescimento seja mais lento.  

Se, por exemplo, se optar por uma desvalorização cambial visando a expandir as exportações de bens e serviços, é bastante provável que 

as empresas e regiões que se especializaram em atividades nas quais o país dispõe de melhores vantagens comparativas ou de 

vantagens competitivas poderão ter crescimento relativamente maior. 

Além do rebatimento setorial e espacial das políticas macroeconômicas, é preciso considerar que o desempenho das organizações 

produtivas de um mesmo setor ou de um mesmo ramo de atividade varia muito de região para região. Há algumas organizações brasileiras 

que se reestruturaram, se modernizaram e se tornaram competitivas globalmente no período pós-abertura econômica dos anos 1990. Há 

outras que permaneceram na economia tradicional, com excesso de confiança em fatores básicos ou não especializados (clima, posição 

geográfica, mão de obra de baixo custo, recursos naturais, etc.), incapazes de conhecer sua posição relativa nos mercados em que atuam 

e de ajustar seus níveis de competitividade. É possível que as organizações mais dinâmicas possam alavancar o crescimento econômico 

dos setores e das regiões em que se situam, ampliando o seu market share até mesmo em mercados nacionais e globais em ambiente de 

retração econômica. 

*Mitchell, W. C. Os Ciclos Econômicos e suas Causas, Abril Cultural, 1984. Mignon, V. La Macroéconomie aprés Keynes, La Découverte, 2010. 
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V.1.4. Políticas Orçamentárias Reestruturantes 

O economista norte-americano Paul Baran estabeleceu, em livro clássico de 

1957,44 a distinção entre o excedente econômico efetivo e o excedente econômico 

potencial. O excedente econômico efetivo é a diferença observada entre o 

produto social efetivo de uma comunidade e o seu efetivo consumo. É idêntico, 

portanto, à poupança ou à acumulação e se materializa em ativos de várias 

espécies (equipamentos, infraestrutura econômica, etc.), que se adicionam à 

riqueza da sociedade durante o período que se esteja considerando. 

O excedente econômico potencial é a diferença entre o produto social que 

poderia ser obtido em um dado meio natural e tecnológico, com auxílio dos 

recursos produtivos realmente disponíveis, e o que se pode considerar como 

consumo indispensável. Ele aparece quando se levam em conta quatro 

elementos: o consumo supérfluo da sociedade, a existência de trabalhadores 

improdutivos, a organização irracional e propensa ao desperdício do aparelho 

produtivo existente, a existência de desemprego originado fundamentalmente pela 

anarquia da produção capitalista e pela deficiência da procura efetiva. 

Essa distinção analítica de Paul Baran desapareceu na história do pensamento 

econômico por diversos motivos. Tratava-se de conceitos estruturados dentro da 

concepção marxista da economia, abafada pela ascensão da Síntese Neoclássica 

dos anos 1950 e 1960. O seu conteúdo normativo não encontrava espaço no 

sistema de contas sociais proposto por Keynes e ordenado por Richard Stone 

para a ONU. E, igualmente, os desdobramentos do conceito de excedente 

potencial traziam desconfortos dialógicos para os imperativos doutrinários 

capitalistas. 

De qualquer forma, esse conceito permite estabelecer uma reflexão ilustrativa 

sobre o que vem ocorrendo com os excedentes econômico-financeiros gerados 

nas atividades intensivas de recursos naturais no Brasil. Trata-se de observar a 

chamada Geração de Caixa dessas indústrias, ou seja, o lucro bruto, antes de 

descontar despesas financeiras, impostos, depreciação e amortização dos 

investimentos. 

                                                           
44 Baran, P. A. A Economia Política do Desenvolvimento, Abril Cultural, 1984. 
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Como os preços internacionais do petróleo e dos principais minerais metálicos e 

não metálicos aumentaram desde o início do século 21 até a crise de 2008, 

puxados, particularmente, pelo vertiginoso crescimento da China e de países do 

Sudeste Asiático, era de se esperar que os lucros brutos crescentes desses 

setores no País servissem como fonte de autofinanciamento e de alavancagem 

para a acumulação de capital ou investimentos em prospecção, manutenção, 

operação, expansão, modernização ou globalização de seus negócios e 

organizações. 

Entretanto, esse excedente econômico potencial pode ser queimado de 

diferentes formas, dentro de uma perspectiva de curto prazo das políticas 

governamentais: 1) a prática de congelamento dos preços internos de produtos 

de origem mineral afeta os valores dos lucros brutos setoriais; estima-se que o 

congelamento dos preços dos derivados do petróleo, desde setembro de 2005, 

pode ter reduzido em torno de 100 bilhões de reais a capacidade de 

autofinanciamento dos investimentos da Petrobrás; 2) os aumentos incessantes e 

tentativos da carga tributária sobre a produção de petróleo e diferentes minérios, 

motivados pela disputa de recursos fiscais entre os entes federativos, significam 

menor poder de acumulação de capital e de negociação dessas indústrias; 3) os 

seus investimentos realizados com empréstimos resultantes da limitação de 

recursos próprios no presente geram menores recursos próprios no futuro; etc. 

É preciso estar atento, pois, ao contexto em que o País está crescendo pouco 

porque sua taxa de acumulação de capital físico é baixa, porque seu excedente 

potencial não se transforma em excedente efetivo, porque, entre outros motivos, o 

governo queima parcela significativa dessa diferença em políticas sociais 

compensatórias e assistencialistas, em práticas de controle artificial da inflação e 

em apropriação dos resultados financeiros das empresas que controla para 

financiar suas despesas correntes em permanente expansão. Não se pode, 

contudo, subestimar a importância desta forma de alocação dos recursos 

orçamentários do País, pois, de um lado, as políticas sociais compensatórias 

contribuem para tirar da pobreza absoluta milhões de famílias brasileiras e, do 

outro lado, os gastos de custeio colaboram para alavancar a demanda agregada 

de uma economia relativamente estagnada.  
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Como, pois, reestruturar os gastos dos orçamentos públicos numa 

sociedade em que, a intensa mobilização de movimentos sociais clama por 

novas prioridades na composição e na qualidade desses gastos? Uma 

alternativa a ser analisada é a do orçamento de base zero (zero base 

budgeting). 

Eleito em 1971 como governador da Georgia, um dos mais pobres Estados dos 

EE.UU, o Presidente Jimmy Carter fez uma administração bastante inovadora, 

embora tivesse sido escolhido por uma maioria de eleitores conservadores e 

racistas. Executou uma profunda reforma do setor público na Georgia através de 

uma estratégia de planejamento estruturada a partir do orçamento de base zero. 

Em 1979, o governador de Minas resolveu complementar os bem sucedidos 

programas de promoção industrial dos anos 1970 com novas políticas públicas 

voltadas para os grupos sociais mais pobres, para a agricultura de baixa renda e 

para as áreas economicamente deprimidas do Estado. Ocorreu, pois, uma 

oportunidade de se coordenar a execução de uma experiência plurianual de 

orçamento incremental de base zero. Vale dizer, todo o acréscimo real de 

arrecadação tributária se destinou à implementação das novas políticas 

compensatórias numa espécie de orçamento crescente, inovador e paralelo às 

funções tradicionais do Estado. Novas experiências com orçamento de base zero 

se multiplicaram entre as grandes organizações públicas e privadas ao longo das 

últimas décadas. No Brasil, são as grandes corporações privadas que têm 

liderado este processo. 

Pois bem, temos que buscar soluções urgentes e confiáveis para as 

reivindicações dos novos protagonistas da vida política nacional que estão e 

voltarão recorrentemente nas ruas para a prática da democracia de participação 

direta. Consideremos três premissas. A sua voz exprime a insatisfação de toda a 

sociedade brasileira com a péssima qualidade dos serviços públicos fundamentais 

para uma vida mais digna e de melhor qualidade, num contexto de carga tributária 

muito elevada. Em segundo lugar, as propostas encaminhadas politicamente até 

agora mostram-se inexequíveis no curto prazo ou por causa da atual crise 

econômico-financeira do Governo Federal ou por profundas razões de natureza 

político-institucional. Finalmente, os movimentos sociais não aceitam promessas 
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de soluções de longo prazo para questões críticas de curto prazo, pois, como 

ironizava Keynes, no longo prazo estaremos todos mortos.  

Diferentemente dos orçamentos tradicionais que são de natureza repetitiva, 

o orçamento de base zero não faz apenas pequenas variações nos 

orçamentos passados, mantendo sua estrutura de base. Na verdade, o 

orçamento de base zero permite incorporar a nova agenda de prioridades da 

sociedade nas políticas, programas e projetos ao longo do processo de 

alocação dos recursos escassos disponíveis. Identifica e elimina atividades 

e funções programáticas obsoletas e socialmente inúteis. Amplia o grau de 

comunicação transversal e de interdependência entre políticas públicas de 

diferentes órgãos. Descortina oportunidades de privatizações, de 

terceirizações e de concessões de bens e serviços semi-públicos. Impõe a 

necessidade de que servidores públicos organizem suas metas e seus 

objetivos em função de sua missão, a partir de retreinamento metodológico 

específico.  

De acordo com a metodologia do orçamento de base zero, nenhum órgão da 

administração direta e indireta dispõe, inicialmente, de cotas preestabelecidas ou 

corrigidas segundo regras uniformes. Deve haver uma sólida justificativa para 

cada programa, subprograma ou atividade a ser iniciada no orçamento a fim de 

ter acesso aos recursos fiscais. Esta função de reprogramação orçamentária 

deverá ser articulada com um projeto de Reforma do Estado pois poderá resultar 

na desativação, na reordenação e na integração de programas e projetos de 

diferentes instituições do setor público. 

Em síntese: há metodologias consolidadas para se reestruturarem os 

gastos orçamentários, desde que decisões políticas sejam definidas no 

sentido de prioridade maior para programas, projetos e atividades 

relacionadas com os impactos das mudanças climáticas. 
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Não há como se pensar em critérios e medidas para a alocação da água em 

bacias impactadas pelas mudanças climáticas descolados do conjunto de 

políticas macroeconômicas de estabilização e de crescimento prevalecentes 

atualmente no Brasil. Uma articulação desses critérios e medidas com as 

políticas macroeconômicas envolve: 

a. atribuir prioridade às ações adaptativas e mitigatórias na concepção das 

políticas anticíclicas de defesa dos níveis de renda e de emprego; 

b. conceber reformas tributárias visando ao uso de tarifas, impostos e 

subsídios para estimular padrões de consumo, produção e acumulação 

que atendam melhor o processo de desenvolvimento sustentável do País 

e de suas regiões. 

c. na alocação de incentivos fiscais e financeiros visando a promover o 

crescimento de áreas periféricas, deve se dar particular atenção aos 

impactos em ecossistemas mais frágeis e vulneráveis no longo prazo da 

implantação e operação dos grandes projetos de investimento; 

d. as políticas de financiamento e de fomento devem incorporar os impactos 

ecológicos e econômicos das mudanças climáticas nos fluxos de caixa da 

implantação e operação dos projetos de investimento analisados e 

avaliados. 
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V.2 Microvisão: Medidas Adaptativas e Mitigatórias das Organizações 

Empresariais e das Unidades Familiares 

Quando se analisa o uso dos recursos ambientais em escala global, não há 

dúvida de que são as atividades economicamente produtivas as maiores 

responsáveis, em primeira instância, pela utilização dos recursos hídricos. Ao 

longo do fluxo circular da produção e da circulação de bens e serviços, são 

atividades como a pecuária extensiva, a produção da agricultura irrigada, a 

geração de energia hidroelétrica, a mineração, etc. que têm maior intensidade no 

uso dos recursos hídricos em suas cadeias de valor econômico. Neste sentido, é 

fundamental que se discuta a questão dos impactos econômicos e ecológicos das 

mudanças climáticas sobre os recursos hídricos nestas atividades. 

No início do novo milênio, muitas organizações empresariais vêm avançando na 

qualidade de seu relacionamento com as comunidades locais e globais, numa 

concepção moderna de responsabilidade social, por meio de ações programáticas 

que se realizam através de intensa mobilização e participação de suas lideranças. 

Segundo a nova concepção, a responsabilidade social de uma organização 

empresarial não deve ser entendida apenas como contrapartida que se resume 

na geração de renda, de empregos e de impostos pelos lucros auferidos. Deve 

refletir, também, o poder de influência institucional que tem sobre as pessoas, as 

comunidades e o próprio país. Deve igualmente refletir a importância da empresa 

como agente de organização direta ou indireta das sociedades, por meio de 

processos de desestruturação e de reestruturação das relações socioambientais 

prevalecentes. 

Quando uma organização empresarial concebe e realiza um conjunto de projetos 

de investimento, necessita inserir esses projetos dentro de uma concepção de 

responsabilidade social ampliada. Não pode se restringir a avaliar o projeto de 

investimento do ponto de vista estritamente financeiro, mas sua avaliação tem de 

se estender a uma perspectiva socioeconômica ambiental da sua área de 

influência.  

A contribuição direta e indireta de uma empresa privada para a promoção de 

desenvolvimento sustentável das regiões em que localiza seus projetos de 

investimento, como parte dos valores e dos objetivos estratégicos da corporação, 
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pode se dar dentro de uma perspectiva multifacetada de três dimensões de sua 

responsabilidade socioambiental (ver Figura 16):  

• eficiência econômica: por meio de estímulos à geração de renda e de 

emprego, da expansão da base tributável, da melhoria das condições de 

competitividade sistêmica local, através de investimentos em infraestrutura 

econômica e em capital humano, etc.;  

• equidade social: por meio de melhoria na oferta de serviços sociais 

básicos, do apoio seletivo a iniciativas de micro e pequenos 

empreendedores organizados ou não em clusters ou arranjos produtivos 

locais, da formação de capital social e institucional, etc.;  

• respeito ao meio ambiente: por meio de ações que objetivam a 

maximização dos benefícios líquidos do desenvolvimento econômico, 

sujeita à manutenção dos serviços e da qualidade dos recursos naturais ao 

longo do tempo, na busca de um jogo de soma positiva entre os interesses 

das várias gerações, etc.  

Essas dimensões são tratadas de modo integrado, integração que muda o próprio 

modo de pensar a eficiência econômica. A referida responsabilidade faz parte dos 

valores, da missão e dos objetivos estratégicos da organização empresarial. Isso 

implica um compromisso efetivo em colocar o seu poder institucional para 

contribuir na solução dos problemas socioambientais das regiões em que se 

localiza, sem que a organização produtiva venha a se configurar, contudo, como 

uma agência de desenvolvimento regional ou local. Esta nova abordagem das 

organizações empresariais representa não apenas a evolução de seu 

comportamento doutrinário ambientalista, mas também o seu comportamento 

induzido por experiências vivenciadas operacionalmente em situações de 

crescente pressão antrópica sobre os ecossistemas como, por exemplo, as crises 

de abastecimento de água. 
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FIGURA 16 

DIMENSÕES DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL DAS MODERNAS ORGANIZAÇÕES 
EMPRESARIAIS 

 

A organização empresarial deve atuar no sentido de mitigar as pressões 

sobre o meio ambiente dentro das relações com as comunidades direta ou 

indiretamente afetadas pelas suas atividades, em termos de custos e de 

benefícios. Em termos de mudanças climáticas, deve, por exemplo, buscar 

alternativas energéticas que reduzem a emissão de gases de efeito estufa 

em seus processos de produção e de acumulação de capital. Em termos do 

uso de recursos hídricos, deve utilizar, por exemplo, processos 

tecnológicos que economizem estes recursos por unidade produzida. 

Os conceitos de ecoeficiência e de responsabilidade social devem estar 

integrados e praticados com a visão de mercado. Isso requer cuidados 

especiais em seus métodos de produção e em seu modelo de gestão. Tudo 

pode ser feito sem comprometer os ganhos econômicos, indispensáveis à 

continuidade dos negócios e ao atendimento das dimensões sociais e 

ambientais. 

1 – Eficiência Econômica 

2 – Equidade Social 

3 – Respeito ao Meio Ambiente 

4 – Valores 

5 – Missão 

6 – Objetivos Estratégicos  

7 – Responsabilidade Social 
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Podem ser mencionados como fatores críticos da responsabilidade 

socioambiental de uma organização produtiva: 

 Participação: A solução dos problemas socioambientais somente poderá 

ser desenvolvida com a participação dos diferentes atores sociais em 

projetos específicos; é essencial estabelecer mecanismos de diálogo e de 

comunicação social que permitam essa participação (ver seção IV.2); 

 Estabelecer Compromissos: As empresas que adotam comportamento 

social e ambiental responsável reconhecem o seu papel dentro da 

sociedade por meio de transparência e declaração aberta dos interesses 

em jogo, sem que isto limite a se transformar numa peça de marketing 

orientada para consolidar a imagem institucional da empresa. 

EXEMPLO 01: BIOENERGIA NA AMAZÔNIA 

Estudos do Greenpeace Brasil têm defendido o incentivo a empreendimentos 

de energias renováveis (biomassa, solar, eólica) nas diversas regiões do País. No 

caso da Amazônia, onde se concentra o maior potencial hidroelétrico não 

explorado, além de restrições socioambientais ao seu uso, “há limitações técnicas 

e naturais à construção de reservatórios e a aproveitamento de quedas d’água, e 

as variações na hidrologia – como verificado em 2001, 2008, 2013 e 2014 para 

citar exemplos mais recentes – que tendem a se tornar mais frequentes”. 

Não há, em nenhuma região do Planeta, um conjunto tão amplo e diversificado de 

recursos ambientais ou de capital natural como o que se observa na Amazônia, 

mesmo considerando que parte desse conjunto vem sendo dilapidado pelo uso 

predatório em atividades econômicas não sustentáveis, ao longo das últimas 

décadas. Entretanto, a Região ainda se caracteriza, atualmente, por indicadores 

socioeconômicos extremamente precários para a maioria de sua população. 

Como a Amazônia poderá ter cerca de 40 milhões de habitantes no ano de 2020, 

não pode se contentar com os ritmos médios de crescimento econômico 

observados nos últimos anos, sob pena de se ampliarem as suas taxas de 

desemprego, de subemprego e de pobreza. Assim, é fundamental que se 

implante na Região um número expressivo de projetos estruturantes de 

desenvolvimento sustentável, ao longo da próxima década. 
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Há inúmeras dificuldades para identificar, elaborar e implantar esses projetos por 

causa, principalmente, da desinformação sobre as efetivas potencialidades 

econômicas da Amazônia e de um conjunto numeroso de preconceitos sobre 

como lidar com o ecodesenvolvimento da Região. Enquanto não se encontra uma 

trajetória estratégica de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, há forças 

econômicas e sociopolíticas em ação, promovendo, cotidianamente, a erosão da 

capacidade regenerativa e da capacidade assimilativa dos ecossistemas 

regionais, enquanto escondem os seus interesses velados por meio do biombo da 

sustentabilidade ambiental. 

Uma das oportunidades de investimento mais adequadas para a Amazônia, tanto 

do ponto de vista privado quanto do mérito social, é a produção do biodiesel de 

dendê em áreas de campos e pastagens, degradadas ou apenas já 

desmatadas, desde que em condições edafoclimáticas favoráveis ao cultivar. 

Essas áreas são gigantescas pois se situam dentro do arco de desmatamento da 

cobertura florestal original, que se estima ter chegado em torno de 20 por cento 

nos dias de hoje. Há na Amazônia Brasileira (bioma) cerca de 73 milhões de 

hectares de florestas desmatadas, onde prevalecem as pastagens dos quais 17 

milhões são considerados degradados. 

Em primeiro lugar, já se dispõe da avaliação econômico-financeira de alguns 

desses projetos, implantados ou em fase de implantação. Eles despontam com 

altíssima taxa de rentabilidade privada e baixos índices de riscos sistemáticos ou 

específicos, calculados de forma bastante conservadora, tendo em vista as 

incertezas dos mercados de energia e das próprias inovações tecnológicas no 

campo da bioenergia. Os motivos para rentabilidade tão elevada são óbvios: 

preço relativamente baixo da terra e da mão de obra não qualificada, 

disponibilidade de zoneamento econômico e ecológico, controle de pragas, 

sementes selecionadas, tendência à equivalência de preço do biodiesel com o 

crescente preço do diesel mineral, etc. 

Em segundo lugar, num processo de avaliação socioambiental, os investimentos 

em biodiesel de dendê apresentam impacto ambiental significativamente benéfico 

para a sociedade, o qual se manifesta seja pela redução do consumo de energia 

não renovável e consequente diminuição das emissões atmosféricas, seja pela 
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recuperação de áreas ecologicamente degradadas com o plantio da Palma. 

Assim, a rentabilidade socioambiental dos investimentos supera a rentabilidade 

estritamente financeira pela incorporação no fluxo de caixa do valor econômico 

das externalidades positivas geradas pelos projetos. Pastagens são substituídas 

por palmeiras; resíduos são reaproveitados como fertilizantes ou combustíveis; é 

processada a recuperação das matas ciliares e respectivos mananciais, etc. 

Finalmente, cabe registrar que, em função da baixa produtividade dos recursos 

naturais e da falta de oportunidades de emprego de qualidade dos municípios 

onde se localizam os investimentos, esses têm a capacidade de ampliar os níveis 

do emprego, da renda, da base tributável e das compras locais nas etapas de 

implantação e de operação. Além do mais, tem sido possível conciliar os projetos 

de investimento em biodiesel com parcerias com a agricultura familiar local, por 

meio de contratos de compra antecipada do dendê e da transferência de 

tecnologia e da assistência técnica na sua produção. 

É preciso ficar claro, também, que, se as lideranças políticas e comunitárias locais 

não se organizarem e não se mobilizarem endogenamente para o aproveitamento 

das oportunidades que serão criadas pelos investimentos em biodiesel, todas as 

estimativas e cálculos previstos sobre os benefícios sociais e econômicos dos 

projetos poderão se frustrar ao longo do tempo.  

Um exemplo ilustrativo é o plantio da palmácea de dendê em diversos municípios 

do Estado do Pará (Acará, Moju, Tailândia, etc.) pela organização empresarial 

BIOVALE visando a substituir o diesel mineral pelo diesel orgânico no transporte 

ferroviário da produção de minérios da VALE no Sudeste do Estado. Dois fatores 

fundamentais justificariam a utilização gradual dos óleos vegetais como 

biocombustível, mesmo a custos privados maiores: 1. a redução da emissão de 

CO2, provocada pelo atual uso intensivo de derivados de petróleo no transporte 

ferroviário, com o objetivo de atenuar os impactos econômicos e ecológicos das 

mudanças climáticas; 2. a incapacidade de previsão do ritmo de esgotamento 

gradativo das reservas de petróleo economicamente viáveis, o que é unânime 

quanto à exaustão mas incerta quanto à cronologia (peak oil). 

A busca, pois, pelas organizações empresariais de alternativas de recursos 

ambientais renováveis para a composição de sua micro-matriz energética pode 
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contribuir significativamente para a redução de gases de efeito estufa e para o 

uso sustentável dos recursos das bacias hidrográficas. Além do mais, neste 

primeiro exemplo, a organização empresarial está promovendo a recuperação de 

recursos ambientais degradados por processos de desflorestamento predatórios 

na Amazônia. 

EXEMPLO 02: USO SUSTENTÁVEL DA ÁGUA NO PROCESSO DE 

PRODUÇÃO 

Para compreender como as organizações empresariais podem contribuir 

para o uso sustentável da água num contexto em que se aceleram as 

mudanças climáticas, é preciso considerar as suas atividades intra-

organização e suas atividades na cadeia produtiva ou de valor a que se 

vinculam. 

A cadeia produtiva é um conjunto de atividades que se articulam 

progressivamente desde os insumos básicos até o produto final, incluindo bens de 

capital, bens intermediários, distribuição e comercialização. Quando essas 

atividades têm fatores locacionais comuns, que as levam a se aglomerar 

espacialmente, a cadeia produtiva se configura como um complexo industrial 

(petroquímico, metal-mecânico, cloro-químico, etc.). Num modelo primário-

exportador, o produto primário que constitui a base de exportação (minérios, 

carnes, etc.) não é capaz de induzir cadeias produtivas num país, usualmente 

estabelecendo um elo simples do tipo mina-ferrovia-porto ou fazenda-ferrovia ou 

rodovia-porto. Quando este país se industrializa, essas cadeias produtivas se 

adensam e a base econômica passa a se destacar como o elo estruturador que 

viabiliza muitas atividades dinâmicas. 

Somente uma compreensão melhor da cadeia produtiva em que se insere 

determinada organização empresarial poderá permitir que ela adote de forma 

abrangente, a concepção de responsabilidade social ampliada (ou seja, não 

apenas com o que ocorre com as relações socioambientais intra-organização). 

Por exemplo, há muitas organizações globalizadas ou regionalizadas que tem 

procurado orientar fornecedores e compradores na cadeia produtiva em função 

das suas práticas quanto à relação com o uso sustentável dos recursos 

ambientais (desmatamentos, poluição hídrica, etc.). 
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Há alguns estudos em nível internacional que procuram tornar 

transparentes os impactos do consumo e da produção de bens e serviços 

sobre a disponibilidade de água doce. O trabalho de Ridout e Pfister45, por 

exemplo, propõe um método de cálculo que incorpora fatores que caracterizam o 

estresse de água utilizando o estudo de caso de dois bens de consumo não 

durável produzidos em indústrias alimentícias na Austrália de marcas conhecidas 

internacionalmente, utilizando dados primários. Segundo os autores, o método de 

cálculo oferece uma forma simples, mas muito significativa para fazer 

comparações entre produtos, sistemas produtivos e serviços em termos de seu 

potencial para compreender os problemas sociais e ambientais da escassez de 

água. Os resultados geram uma capacidade para mudanças em termos das 

políticas públicas e do planejamento corporativo. Para eles, o método representa 

uma alternativa aos atuais métodos que não fornecem uma indicação clara sobre 

onde o potencial atual para danos ambientais existe (hotspots). 

A preocupação é com a pressão sobre os recursos de água doce das mudanças 

climáticas, do crescimento demográfico, do desenvolvimento econômico contínuo 

e da expansão produtiva dos biocombustíveis. Por isto, muitas empresas estão 

procurando demonstrar um comportamento corporativo de boa cidadania ao 

medir e relatar o seu uso direto e indireto de água, assim como estruturar 

ações para reduzir os impactos negativos sobre o uso de água em suas 

operações e ciclos de vida de seus produtos. Da mesma forma, procuram 

selecionar fornecedores e compradores na sua cadeia produtiva que 

possam reduzir o valor total do uso direto e indireto dos recursos hídricos 

em termos globais. Ridout e Pfister reafirmam que: 1) não é adequado escolher 

um produto ou um sistema produtivo simplesmente por que o valor de seu uso de 

água é baixo; 2) um produto com pequeno valor pode ser mais prejudicial ao meio 

ambiente do que outro com maior valor dependendo de onde se situa a água; 3) 

para corrigir esta distorção, os autores utilizam um Índice de Estresse de Água46. 

De posse deste indicador, é possível fazer uma seleção de compradores e de 

                                                           
45 Ridout, B. G. and Pfister, S. “A Revised approach to water footprinting to make transparent the impacts of consumption and 

production on global freshwater scarcity”, Global Environmental Change, 20 (2010) 113-120. 
46 Para um breve sumário do conceito de Índice de Escassez de Água, ver: Brown, A. and Matlock, M. D. A Review of Water 

Scarcity Indices and Methodologies, University of Arkansas, 2011, 
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fornecedores dentro da cadeia produtiva em função de sua pressão antrópica 

sobre os recursos hídricos escassos.  

Quando se trata do uso sustentável da água ao nível intra-organização 

empresarial, a primeira observação se refere ao fato de que a água é um 

recurso ambiental renovável e que pode ser reutilizado um número 

indefinido de vezes. No que se refere aos aspectos quantitativos, a mesma água 

pode participar de vários processos produtivos já que usualmente pequena 

parcela do que é usado fica incorporada ao produto. “Quando os autores que 

calculam a Pegada Hídrica do arroz cultivado no Brasil, por exemplo, afirmam que 

seu valor é de cerca de 3.000 m3 por tonelada produzida, deve-se ao mesmo 

tempo constatar que uma parcela ínfima fica nele incorporada. A maior parte 

retorna ao ambiente por meio da evapotranspiração, e pela circulação ou 

percolação de água nas áreas de irrigação (isto ocorre mesmo se é descontada a 

água de retorno, como faz parte da metodologia de estimativa de Pegada 

Hídrica). Isto permite que a água que retorna ao rio por recirculação ou 

percolação pode ser usada por outros usos, incluindo a produção de arroz. A que 

retorna como vapor pelo processo de evapotranspiração poderá ser usada onde 

for precipitada. Aspectos qualitativos podem restringir mais o reuso da água, na 

medida em que ocorram demandas de qualidade. Porém, os processos naturais 

de autodepuração nos corpos de água e fenômenos que integram o ciclo 

hidrológico (evaporação-precipitação) permitem uma contínua melhoria da 

qualidade da água, dentro de certos limites. Por isto a dificuldade, ou até 

impossibilidade prática, de se estabelecer um limite referencial para a Pegada 

Hídrica. Em vez de limites referenciais são adotados valores referenciais que 

privilegiam produtores e produtos que tenham menor Pegada Hídrica, ignorando 

frequentemente fatores que podem determinar pegadas distintas: clima, 

disponibilidade hídrica renovável, preços de mercado, hábitos de consumo, e 

relevância social e cultural do uso do produto, entre outros fatores” (Eduardo 

Lanna, op. cit.).  

Muitas organizações empresariais, quando comprometem em se tornar 

neutra em termos de água, se referem a: 1) reduzir o uso de água em suas 

operações; 2)retornar a água usada em suas operações de forma limpa ao 
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meio ambiente; 3) compensar a água incorporada em seus produtos através 

de programa de renovação e de reciclagem de recursos hídricos. Não têm 

considerado, contudo, o uso indireto de água em sua cadeia produtiva. 

Da mesma forma, é preciso conscientizar as unidades familiares que elas 

têm uma responsabilidade social expandida na gestão no uso sustentável 

da água. O ano de 2014, por exemplo, ficará marcado na história dos habitantes 

das Regiões Metropolitanas de São Paulo e de Campinas como o ponto de 

inflexão na sua consciência sobre a dramaticidade dos impactos socioeconômicos 

e ecológicos das mudanças climáticas, particularmente pela crise vivenciada das 

mazelas do abastecimento de água. 

O padrão de vida das unidades familiares depende, entre outros fatores que lhes 

trazem um bem-estar sustentável, do consumo de bens e serviços. Quando se 

trata de responsabilidade social expandida, é preciso estar atento ao uso direto da 

água nos domicílios e ao uso indireto da água através do consumo de bens e 

serviços com maior intensidade de recursos hídricos, como por exemplo: maior 

uso de bens duráveis de consumo              maior consumo de energia 

hidroelétrica           maior pressão antrópica sobre os recursos hídricos 

disponíveis.  

Como, em geral, o uso indireto de água pelas unidades familiares é muito maior 

que o uso direto, elas têm duas opções para reduzir o uso indireto: 1) modificar os 

seus padrões de consumo de bens e serviços na direção de sua menor 

intensidade de água; 2) selecionar os seus bens e serviços em função da origem 

espacial de sua produção, dando preferência para aqueles produzidos em bacias 

com menor Índice de Escassez de Água. 

Mais relevante ainda é o trade-off que emerge nas políticas ambientais de 

mudanças climáticas envolvendo o consumo atual versus o consumo no 

futuro, uma vez que a redução das emissões de CO2 hoje para preservar os 

padrões de vida futuros requer o sacrifício dos padrões de consumo 

prevalecentes. Trata-se de uma difícil questão de conflitos de interesse 

intergeracional.  
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VI. COMO FAZER: MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA 

OPERACIONALIZAR E PARA IMPLEMENTAR AS DIRETRIZES GERAIS E AS 

DIRETRIZES SETORIAIS 

A Política Nacional de Recursos Hídricos prevê, além do Plano de Recursos 

Hídricos, outros instrumentos que devem ser utilizados para viabilizar sua 

implantação. Esses instrumentos de gestão podem ser divididos em três 

categorias: técnica, econômica e estratégica. Os principais instrumentos técnicos 

são: (1) Plano de Recursos Hídricos; (2) Enquadramento dos corpos d’água, 

que visa ao estabelecimento do nível de qualidade (classe) a ser alcançado ou 

mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo; (3) Outorga, que é 

o ato administrativo que autoriza, ao outorgado, o uso de recursos hídricos, nos 

termos e condições expressos no ato de outorga; (4) Sistema de informações: 

trata-se de um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 

informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão (ver 

Eixo 3 – Instrumentos de Gestão). 

A cobrança pelo uso da água é um dos instrumentos econômicos de gestão 

de recursos hídricos a ser empregado para induzir o usuário de água a uma 

utilização racional desses recursos, visando a criar condições de equilíbrio 

entre as disponibilidades e as demandas, a harmonia entre usuários 

competidores, a melhorar a qualidade dos efluentes lançados, além de 

ensejar a formação de fundos financeiros para as obras, programas e 

intervenções do setor. A ANA tem a atribuição de implementar a cobrança 

pelo uso de recursos de domínio da União, em articulação com os Comitês 

de Bacia Hidrográfica.  



 
 

 

184 
 

Finalmente, o principal instrumento estratégico é a fiscalização, definida como a 

atividade de controle e monitoramento dos usos dos recursos hídricos com 

caráter preventivo (baseado nos Planos de Bacias, nas decisões dos Comitês de 

Bacia e na outorga de direito de uso da água) e repressivo (baseado na aplicação 

de regulamentações). A Figura 17 mostra a inter-relação dos instrumentos de 

gestão de recursos hídricos, de acordo com a Lei no 9.433/97. 

FIGURA 17 

INTEGRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas – ANA. 

 

Nesta seção, serão apresentados os principais instrumentos econômicos 

para a gestão de um processo de desenvolvimento sustentável dos 

recursos hídricos do País, além da cobrança pelo uso da água. Não serão 

discutidos os mecanismos das regulamentações e sanções que não envolvam 

instrumentos econômicos, por dois motivos: 1) esses mecanismos são os que 

estão mais desenvolvidos no Brasil e nas Unidades da Federação; através deles, 
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o Governo restringe a natureza e o montante da poluição hídrica ou o próprio uso 

do recurso hídrico das bacias; neste caso, as dificuldades para sua 

implementação são administrativas ou político-institucionais; 2) as bacias 

padecem da “tragédia dos recursos comuns”, ou seja, pelo fato de que esses 

recursos não têm direitos de propriedade definidos, produtores e consumidores 

tendem a utilizá-los em excesso. Os mecanismos e os instrumentos de gestão 

que envolvem adequação face às alterações causadas por mudanças climáticas 

serão analisados no Eixo 3, embora a ênfase do uso de instrumentos econômicos 

será na adaptação e na mitigação dos impactos econômicos e ecológicos das 

mudanças climáticas sobre os recursos hídricos. 

Finalmente, é preciso observar que o uso de instrumentos econômicos nas 

políticas ambientais relativas aos recursos hídricos não significa que esteja 

se processando a privatização das águas no País. Como vimos, os mercados 

privados puros funcionam adequadamente na alocação de bens privados, os 

quais são caracterizados pela exclusividade (quem não desejar ou não puder 

pagar o preço de mercado é excluído do seu consumo) e pela rivalidade do 

consumo (o bem pode ser subdividido, de tal forma que quem consome pode 

excluir os outros dos seus benefícios). Assim, se a distribuição da renda e da 

riqueza é muito desigual, as necessidades de muitas pessoas e famílias 

(mais pobres) não chegam a se transformar em demanda nos mercados. 
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INSTRUMENTO ECONÔMICO 01 

ECOCRÉDITO MUNICIPAL 

Um mecanismo econômico de mercado, sob a forma de incentivo fiscal, que visa a 

estimular, dentro das propriedades rurais nos limites geográficos de um município, 

a formação de áreas de preservação ambiental, destinadas à conservação da 

biodiversidade e dos recursos hídricos. No caso específico dos recursos hídricos, 

trata-se de cuidar da oferta de água onde ela nasce através do manejo de bacias 

hidrográficas e da recuperação de seus mananciais os quais se encontram, em 

grande parte, degradados, poluídos e com o seu entorno intensamente desmatado 

ou desflorestado. 

Trata-se do que, em finanças públicas, se denomina de despesa tributária: ou seja, toda 

vez que um governo deseja atingir um determinado objetivo (preservação ambiental, no 

caso) pode realizá-lo diretamente (por meio de investimentos públicos em parques, 

corredores ecológicos, etc.), indiretamente por meio de comando e controle (legislação 

definindo normas para o uso mais adequado das propriedades rurais) ou indiretamente 

por meio de estímulos econômicos (incentivo fiscal, como no caso do ECOCRÉDITO). 

Entretanto, o ECOCRÉDITO não é um mecanismo apenas da economia de mercado, 

mas um mix de instrumento econômico e de regulamentação, pois: a) são os 

Conselhos Municipais de Meio Ambiente que declaram uma área como de preservação 

ambiental; b) as áreas de preservação ambiental se inserem no contexto das políticas de 

zoneamento ecológico do Município; c) o processo de implementação do ECOCRÉDITO 

é conduzido segundo normas e regulamentações dos órgãos ambientais do Município 

(ver exemplo no Anexo 1). 

Como é comum que muitos proprietários rurais não pagam impostos (IPTU, ISS, ITBI) ou 

taxas municipais, para que eles sejam estimulados a praticar a preservação ambiental de 

suas áreas por meio do ECOCRÉDITO, é preciso que essa forma de incentivo fiscal 

possa se tornar um título ou certificado negociável. 

No caso específico do ECOCRÉDITO, o título negociável visa a premiar o produtor rural 

que, ao delimitar, dentro de sua propriedade, áreas de preservação ambiental, possa 

realizar o valor financeiro do incentivo fiscal no mercado, desde que não tenha condições 

de compensá-lo em transações fiscais com a Prefeitura de seu município. É evidente que 

essa negociação tem de se processar dentro de normas estabelecidas conjuntamente 

pelas autoridades ambientais e fazendárias do município. 
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A definição do valor do incentivo fiscal, a ser atribuído aos produtores rurais pelas 

autoridades fazendárias e ambientais do Município, depende de uma análise de custos e 

benefícios. Ao nível do produtor, o benefício se manifesta através da receita financeira 

que advém do incentivo fiscal e o custo se mede pelo valor líquido (reduzidos os custos) 

da produção que deixa de ser realizada nas áreas preservadas (custo de oportunidade). 

É evidente que, em áreas ecologicamente degradadas, esse custo de oportunidade 

é muito baixo, e, portanto, deverá ser reduzido o valor do ECOCRÉDITO. 

Ao nível da sociedade, o benefício se manifesta pelo valor econômico total da natureza 

preservada que equivale à soma do valor de uso direto (valor atribuído aos recursos 

naturais pelos indivíduos e pelas organizações que usufruem dos insumos e dos produtos 

do meio ambiente) mais o valor de uso indireto (ciclo de nutrientes, microclima, etc.) mais 

o valor de opção (conservação dos recursos ambientais para um uso futuro) mais o valor 

de existência (relacionado com as avaliações monetárias dos ativos ambientais). 

As Prefeituras de municípios menos desenvolvidos e com baixo nível de 

arrecadação, que desejarem aplicar o mecanismo do ECOCRÉDITO, dispõem de 

várias alternativas: a) estabelecer um teto para o número de certificados a serem 

concedidos; b) melhorar a capacidade de arrecadação de recursos tributáveis 

próprios (IPTU, ISS, Taxas); c) obter recursos de comunidades externas que 

reconheçam o valor de existência do capital natural do município. Há inúmeros 

municípios brasileiros que já formularam legislação apropriada e estão 

implementando experiências do ECOCRÉDITO visando a preservar os mananciais e 

a qualidade da água em suas microbacias (Montes Claros-MG, Itajaí-SC, Extrema-

MG, Espera Feliz-MG, etc.). 
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ANEXO 1 

MINUTA DO PROJETO DE LEI PARA A CRIAÇÃO DO ECOCRÉDITO 

MUNICIPAL 

PROJETO DE LEI No. ... 

Estabelece a política e normas para o 

ECOCRÉDITO – Crédito Ambiental do 

Município de X X X X e dá outras 

providências 

A Câmara Municipal do Município de X X X X, Estado de                  , por seus 

representantes, aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei: 

Artigo 1º - Para efeito desta Lei Municipal, fica criado o ECOCRÉDITO, crédito 

ambiental que tem por objetivo incentivar os produtores rurais do Município de   

a delimitar, dentro de suas propriedades, áreas de preservação ambiental, 

destinadas à conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. 

Artigo 2º - O produtor rural, que declarar essa área como de preservação 

ambiental, terá um incentivo do Governo Municipal, o ECOCRÉDITO, equivalente 

a 100 (cem) UPFMs (Unidade Padrão Fiscal Municipal) por hectare/ano. 

§ 1º- O ECOCRÉDITO poderá ser disponibilizado ao produtor 6 (seis) meses após 

a área ter sido declarada como de preservação ambiental, com pagamento de 

50% e os outros 50% restantes ao final do segundo semestre. 

§ 2º- O recebimento do crédito referido ficará condicionado ao envio, pelo 

proprietário, de um relatório simplificado, em formulário elaborado pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente – SMMA, contendo a descrição detalhada da área 

preservada, ficando facultado ao Município a fiscalização, sem prévia 

comunicação para atestar a veracidade das informações prestadas. 

§ 3º- O produtor rural que, além de delimitar áreas de preservação ambiental, 

conceber e executar programas integrados de conservação, recuperação, gestão 

e educação ambiental, terá um ECOCRÉDITO, equivalente a 200 (duzentas) 

UPFMs por hectare/ano; no caso desses programas integrados, a liberação de 
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recursos financeiros é condicionada pela execução do seu cronograma físico 

aprovado pelo CODEMA; 

§ 4º- O ECOCRÉDITO recebido pelo produtor rural deverá ser utilizado, 

observando-se a seguinte ordem de prioridade: 

I – compensação dos tributos municipais, tais como IPTU, ISS, ITBI  e as Taxas. 

II – compensação por serviços prestados pela Administração Pública Municipal 

em sua propriedade, desde que haja acordo entre as partes; 

III – compensação de lance em leilões de bens do Município. 

§ 5º- O proprietário rural, de posse do ECOCRÉDITO e sem condições de 

compensá-lo nos termos do parágrafo anterior, poderá negociá-lo livremente com 

contribuintes do Município, desde que registre essa operação nas Secretarias 

Municipais da Fazenda e do Meio Ambiente, sendo por elas aprovada. 

Artigo 3º - A área beneficiada pelo ECOCRÉDITO será declarada como de 

preservação ambiental, por deliberação do Conselho Municipal de Conservação, 

Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente (CODEMA), por tempo 

indeterminado, porém, deverá ser destinada a esta finalidade por um prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos. 

§ 1º - O proprietário que optar pela utilização da área declarada como de 

preservação ambiental poderá torná-la livre e desimpedida a qualquer momento, 

respeitado o prazo do art. 3º desta Lei, mediante prévia comunicação ao 

CODEMA. 

§ 2º - Neste caso, o proprietário deverá restituir ao Município em moeda corrente, 

o equivalente aos valores dos incentivos fiscais recebidos, com um acréscimo de 

12% (doze por cento) de juros/ano, sob pena de inscrição na Dívida Ativa do 

Município. 

Artigo 4º - O Município definirá, através do zoneamento ecológico aprovado pelo 

CODEMA, as áreas de preservação ambiental (APAs), a implementação dos 

corredores ecológicos e as áreas prioritárias para preservação ambiental dos 

biomas presentes no Município; 
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Artigo 5º - Os proprietários que apresentarem programas e projetos integrados de 

preservação ambiental terão prioridade na concessão do ECOCRÉDITO. 

Artigo 6º - A área de reserva legal instituída pelo Código Florestal e as áreas de 

preservação permanente (APPs) existentes nas propriedades poderão, também, 

gozar dos benefícios desta Lei, desde que indicadas no zoneamento ecológico do 

Município. 

§ 1º - Para cada hectare preservado além daqueles decorrentes de previsão 

expressa em lei, o produtor rural poderá cadastrar até 5 (cinco) vezes as áreas 

referidas no caput. 

§ 2º - Para que a área seja declarada de interesse do Município, o proprietário 

deverá apresentar um atestado emitido pela Secretaria Municipal de Meio de 

Ambiente – SMMA de que a mesma esteja definida em área de relevante 

interesse ambiental, de acordo com o zoneamento ecológico do Município. 

Artigo 6º - Também poderão pleitear o ECOCRÉDITO os produtores que 

reflorestarem as margens das estradas vicinais, após aprovação de projeto 

técnico pela Secretaria Municipal de Meio de Ambiente - SMMA, numa faixa 

mínima de 10 metros adentro de suas propriedades, priorizando o uso de 

espécies nativas dos Biomas presentes no Município, garantindo a diversidade de 

espécies. 

Artigo 7º - O Município incentivará o reflorestamento de novas áreas, recuperação 

das áreas degradadas e de matas ciliares, assim como o enriquecimento das 

áreas de preservação ambiental, por intermédio do fornecimento de mudas, 

composto orgânico, cercamento e garantirá aos produtores rurais orientação 

técnica necessária, dentro da disponibilidade financeira da Prefeitura Municipal. 

Artigo 8º - A emissão do certificado de ECOCRÉDITO será condicionada à prévia 

aprovação das Secretarias da Fazenda e do Meio Ambiente do Município. 

Parágrafo Único – A emissão do certificado de ECOCRÉDITO ficará condicionada 

à situação fiscal do produtor junto ao Município, ressalvando que, em caso de 

existência de débito, o ECOCRÉDITO deverá ser usado primeiramente para a 

quitação do mesmo.  
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Artigo 9º- O produtor contemplado com o ECOCRÉDITO será responsável pela 

preservação ambiental de suas áreas. 

Parágrafo Único – Constatado qualquer ato doloso que fira o estabelecido nesta 

Lei, o produtor terá que devolver ao Município o valor recebido por intermédio do 

ECOCRÉDITO, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da notificação da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, acrescidos dos juros estipulados no artigo 

3º, § 2º desta Lei, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, de ordem civil e 

criminal. 

Artigo 10º - O proprietário contemplado com o ECOCRÉDITO, que objetivar a 

transferência do imóvel em questão, fica obrigado a comunicar expressamente ao 

Município, e aos respectivos compradores, os compromissos firmados para com o 

presente programa. 

Parágrafo Único - Em caso de transferência do imóvel, declarado como de 

preservação ambiental, todos os direitos e deveres serão assumidos pelos novos 

proprietários. 

Artigo 11º – Os recursos que financiarão o ECOCRÉDITO serão inseridos no 

Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual 

da Prefeitura Municipal. 

Artigo 12º – O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 

(noventa) dias. 

Município de X X X X,                       de 20    . 
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INSTRUMENTO ECONÔMICO 02 

AVALIAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DE PROJETOS DE INVESTIMENTO 

A maioria dos grandes projetos de investimento diretamente produtivos, de 

habitação, de crédito rural, das micro, pequenas e médias empresas tem sido 

financiada pelas instituições públicas federais (BB, BNB, BNDES, CEF, BASA). 

Não se pode deixar escapar, pois, a oportunidade ímpar para influenciar 

decisivamente a incorporação da dimensão ambiental no processo de formação 

de capital na economia brasileira. 

De forma simplificada, pode-se definir Projeto como um conjunto sistemático de 

informações que indicam ou não a viabilidade de um empreendimento. Essa 

viabilidade tem que ser discutida de acordo com o interesse da sociedade ou de 

acordo com o interesse privado*. 

Do ponto de vista do interesse social, considera-se Projeto o conjunto de 

informações, sistematicamente ordenadas, que permite estimar os custos e 

benefícios sociais, de um determinado investimento; vale dizer, as vantagens e 

desvantagens de se utilizarem os recursos escassos que têm usos alternativos de 

um país na produção de determinados bens e serviços. 

Do ponto de vista do empresário privado, o Projeto é um instrumento que 

permite avaliar as vantagens relativas de um determinado uso dos seus recursos 

escassos - capital e capacidade empresarial - face às possibilidades alternativas 

de investimento. 

Assim, considerando a quem interessa a realização de determinado 

empreendimento, podem-se identificar quatro tipos de projetos, a partir de um 

quadro de classificação: 

 

* Os fundamentos conceituais desta seção se baseiam na seguinte bibliografia: Contador, C. Projetos Sociais: Avaliação e Prática 

4ª. Ed., 2000, Ed. Atlas; Fontaine, E. Evaluación Social de Proyectos, PUC Chile, 1984; Mishan, E. J. Cost-Benefit Analysis, 

George Allen and Unwin, 1978, Ray, A. Cost-Benefit Analysis: Issues and Methodologies, a World Bank Publication, 1986; 

Ward, W. A. and Deren, B. J. The Economics of Project Analysis – A Practitioner’s Guide, The World bank, 1991. Nos cursos de 

avaliação de projetos no Brasil, os dois livros mais utilizados são de autoria de Nilson Holanda e de Cristóvão Buarque, 

publicados respectivamente, pela Editora da Universidade Federal do Ceará e pela Editora Campus. Graves, P. E. 

Environmental Economics. A Critique of Benefit-Cost Analysis, Rowman and Littlefield, 2007 
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CLASSIFICAÇÃO DE PROJETOS 

CRITÉRIOS 
INTERESSE DO PONTO DE VISTA SOCIAL 

 POSITIVO NEGATIVO 

INTERESSE DO PONTO   POSITIVO TIPO I TIPO II 

DE VISTA PRIVADO   NEGATIVO TIPO III TIPO IV 

Os projetos do Tipo I não têm necessidade de intervenção governamental para a atração dos 

recursos, pois os empresários terão interesse em desenvolvê-los, dada sua rentabilidade privada e 

os seus resultados são de interesse da sociedade: a rentabilidade financeira é adequada e os 

benefícios líquidos em termos ambientais e sociais são positivos. Os projetos do Tipo IV são 

inviáveis tanto para os empresários quanto para o bem-estar social, não sendo objeto de especiais 

preocupações, devendo ser excluídos das linhas de financiamento. Os projetos do Tipo II são 

atrativos para o empresário privado, mas desinteressantes para a sociedade como um todo; como 

exemplo, cita-se um projeto agropecuário danoso ao ecossistema ou um projeto industrial que 

causa poluição excessiva; esse tipo de projeto deve ser desincentivado ou reorientado através da 

política tributária, por meio de taxas e multas; da política creditícia, proibindo o acesso a 

financiamentos subsidiados; ou do reforço nas normas de regulamentação sobre o uso do meio-

ambiente e de controle da poluição. 

Finalmente, os projetos do Tipo III, os de maior relevância para a programação governamental de 

atividades diretamente produtivas, são aqueles projetos de interesse para a sociedade, mas de 

baixa rentabilidade privada.  São exemplos: os projetos que se integram de forma sustentável com 

a base de recursos naturais de uma região; que absorvem com maior intensidade mão de obra 

local em áreas de elevadas taxas de desemprego ou subemprego; que cooperam para a 

preservação do ecossistema; que melhoram o perfil de distribuição de renda e da riqueza; etc., 

mas que, contudo, apresentam inadequada lucratividade para os empresários diante de outras 

alternativas de investimento disponíveis. É evidente que a eficiência alocativa de recursos 

escassos aconselha que se deva dar alguma forma de apoio governamental a esses projetos, 

para que venham a se implantar. Entre as formas mais comuns que esse apoio governamental 

pode assumir, tem-se: incentivos fiscais e isenção de encargos sociais; subsídios e participação 

acionária na fase de implantação; financiamentos subsidiados; incentivos diferenciados à 

exportação, etc. 

O mérito de um projeto depende da relação entre os seus benefícios e os seus custos de 

implantação e de operação. Discute-se esse mérito para se chegar à conclusão sobre os melhores 

resultados que podem ser obtidos a partir dos usos alternativos dos recursos que o avaliador 

controla, direta ou indiretamente. É evidente, pois, que a determinação do mérito de um projeto 
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depende do ponto de vista que se situa o avaliador, podendo-se distinguir três enfoques 

alternativos (ver no Anexo 2 um exemplo numérico): 

a) o mérito financeiro (rentabilidade privada): elabora-se o fluxo de caixa operacional a 

preços de mercado, incluindo custos de implantação, receitas de operação, custos de operação 

(inclusive impostos e taxas) e receitas líquidas de operação, para cada ano da vida útil do projeto; 

o mérito ou a rentabilidade privada do projeto é definido a partir da aplicação de um critério de 

investimento como, por exemplo, a taxa interna de retorno que, neste caso, passa a se denominar 

TIRF (Taxa Interna de Retorno Financeiro), sendo comparada com o custo de oportunidade do 

capital financeiro (ou seja, a diferença com relação a maior rentabilidade que poderá ter o capital 

no mercado, caso não seja investido no projeto em questão); as externalidades ambientais 

(poluição de uma bacia hidrográfica, por exemplo) não são incorporadas no fluxo de caixa. 

b) o mérito econômico (rentabilidade econômica): modifica-se o perfil privado do fluxo de 

caixa do projeto para se analisarem os seus efeitos sobre o conjunto da economia; as 

modificações incluem: 1) substituição dos preços de mercado pelos preços sociais; 2) eliminação 

das transferências (impostos, taxas, subsídios) entre membros da sociedade; 3) e incorporação do 

valor das externalidades positivas e negativas; aplica-se, em seguida, um critério de investimento 

tal como o da taxa interna de retorno que, neste caso, passa a se denominar TIRE (Taxa Interna 

de Retorno Econômico) ou a taxa de rentabilidade que o projeto apresenta do ponto de vista de 

toda a economia; decide-se sobre o mérito dos projetos, comparando-se a TIRE com o custo de 

oportunidade social do capital (COCS)** que expressa a remuneração propiciada pela melhor 

entre as oportunidades de investimento disponíveis ainda não aproveitadas pela sociedade, dado 

o volume de poupança global; neste caso, os custos sociais da poluição de uma bacia hidrográfica 

são incorporados no fluxo de caixa do projeto. 

c) o mérito social (rentabilidade social) - é comum, na análise de projetos, que se tratem 

de maneira idêntica os conceitos de avaliação econômica e de avaliação social; entretanto, é 

preciso distingui-los, embora essa distinção não seja adotada por todos os analistas de projetos e 

autores mencionados na bibliografia citada; na avaliação social, elabora-se a análise de 

viabilidade do projeto do ponto de vista da sociedade; essa análise contempla a avaliação 

econômica como base inicial, mas incorpora, também, indicadores sociais de difícil inclusão no 

fluxo de caixa operacional, mesmo a preços sociais; entre os elementos a serem incorporados, 

estão a distribuição de renda dos grupos sociais mais ricos para os grupos sociais mais pobres, 

vale dizer, os efeitos distributivos que o projeto tem sobre a renda social e o bem-estar social, 

assim como os impactos do projeto sobre os indicadores de desenvolvimento humano na sua área 

de influência. 

Em segmentos produtivos com elevado grau de inovações (novos produtos, novos processos, 

novas técnicas de gestão, novos mercados) como os da bioenergia, é indispensável que, além da 

avaliação financeira dos projetos de investimento, se elabore, também, uma avaliação econômica 

e social, pois os seus benefícios líquidos ultrapassam os interesses privados. Essa avaliação 
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complementar deve ser imperativa, particularmente quando, no processo de implantação dos 

projetos, há alguma forma de participação ou apoio governamental por meio de recursos da 

sociedade. Outrossim, esses benefícios líquidos apenas surgem se o projeto for concretizado; o 

compartilhamento de conceitos e ações público-privados se torna fundamental. 

**Michael Todaro define custo de oportunidade na produção, como o valor real de recursos 

usados na alternativa mais desejável – por exemplo, o custo de oportunidade de produzir 

unidade adicional de produto manufaturado é a produção, por exemplo, de alimento que 

deve ser sacrificada como resultado de transferir recursos das atividades agrícolas para as 

atividades manufatureiras e, no consumo, a quantidade de uma mercadoria que deve ser 

sacrificada para que se possa consumir mais de outra mercadoria. Para Todaro, shadow 

price é o preço que reflete o verdadeiro custo de oportunidade de um recurso (cf. Todaro, 

M. P. Economic Development, sixth edition, 1998, Longman). 

 

Os investimentos em novos produtos e processos, assim como a expansão e a modernização dos 

empreendimentos são o dínamo da economia e a fazem crescer e prosperar. No estrito âmbito 

da empresa, a sua consolidação e sobrevivência, em uma economia cada vez mais competitiva e 

exposta à concorrência internacional, dependem da reposição dos equipamentos e das melhorias 

tecnológicas e gerenciais contínuas. Neste sentido, o orçamento anual de investimentos deve 

conter projetos que retratem uma estratégia com objetivos consistentes e que sejam 

financeiramente viáveis, a saber: 

 os projetos devem constituir uma estratégia empresarial sólida e consistente face os desafios 

do ambiente externo; 

 devem acrescentar um valor monetário maior do que o despendido na sua realização, e 

 ter a menor probabilidade possível de insucesso e de fragilidade financeira, e maior 

segurança de sobrevivência do negócio, caso ocorram turbulências inesperadas.  

Os projetos referem-se a uma situação desejada no futuro e as estimativas do mercado, que 

podem ou não se realizar. Por isso, a consistência técnica, operacional, econômica e financeira 

dos projetos tem de ser cuidadosamente avaliada e submetida a uma análise dos riscos de que 

eles venham a se tornar inviáveis ou a ser muito frágeis face a situações desfavoráveis impostas 

pelo mercado, pelas políticas macroeconômicas e por eventuais turbulências de âmbito mundial. 

As técnicas de análise e avaliação de riscos, de fragilidade financeira e de análise de sensibilidade 

visam a oferecer os meios para tornarem mais seguras as decisões empresariais sobre os 

projetos de investimento. 

Finalmente, é preciso registrar que a avaliação econômica ou social de projetos não se confunde 

com a avaliação de órgãos públicos em qualquer dos três níveis de Governo (Federal, Estadual ou 

Municipal), uma vez que os interesses específicos dessas instituições (aumento de impostos, 
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aumento de receitas operacionais, geração de emprego, etc.) podem levar a conflitos com o 

interesse mais geral da sociedade. 

 

Especificamente para o processo de desenvolvimento sustentável de bacias hidrográficas, é 

indispensável que o BNDES, a CEF, o Banco do Brasil, o BNB e o BASA, instituições signatárias 

do Protocolo Verde de 1995, incorporem efetivamente a dimensão ambiental nos seus 

financiamentos, empréstimos ou concessão de incentivos fiscais para evitar, de um lado, que 

venham a ocorrer grandes danos ambientais provocados pelos projetos de investimentos 

localizados nas bacias e subsidiados com dinheiro público; e, do outro lado, para evitar que 

deixem de incentivar os projetos mais apropriados do ponto de vista do ecossistema regional e 

local (projetos de desenvolvimento sustentável das bacias). Trata-se de um caso típico de “falha 

de governo”, que está registrado em inúmeras denúncias feitas pela mídia nacional e internacional 

sobre malversação dos recursos do contribuinte brasileiro na promoção do “desenvolvimento” das 

áreas periféricas. Recentemente, a preocupação com a dimensão ambiental dos projetos de 

investimentos vem se estendendo também para os financiamentos de instituições privadas, dentro 

de uma concepção empresarial de responsabilidade social ampliada. O maior avanço, contudo, 

está ocorrendo com as recentes normas e regulamentações do Banco Central sobre a 

responsabilidade socioambiental do sistema financeiro nacional. 

No caso específico dos projetos de infraestrutura em saneamento básico, que podem reduzir 

a emissão de efluentes orgânicos dos centros urbanos situados nas bacias hidrográficas, há uma 

tradição de linhas de financiamento da CEF aos municípios brasileiros. Nos últimos anos, o 

número e o valor total desses financiamentos se expandiram intensamente, inclusive pela ação do 

próprio PAC. À fonte de fundos da CEF, somam-se os financiamentos como os do Banco Mundial, 

do BID, além de outras agências internacionais de fomento. 

Destaca-se, finalmente, a abertura ou uso incipiente de linhas de financiamento para projetos de 

investimento que tenham por objetivo a conservação e a preservação dos recursos ambientais das 

bacias hidrográficas. 
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ANEXO 2 

AVALIAÇÃO PRIVADA E AVALIAÇÃO ECONÔMICA: UM EXEMPLO 

NUMÉRICO  

PROJETO - PERFIL PRIVADO 

(VALORES EM MIL REAIS) 

 t0 t1 a t9 t10 

I. – IMPLANTAÇÃO 

I.1. – Terrenos e Obras Preliminares 

I.2. – Máquinas e Equipamentos Importados 

I.3. – Máquinas e Equipamentos Nacionais 

I.4. – Edificações 

I.5. – Consultoria Nacional 

I.6. – Consultoria Internacional 

I.7. – Mão de Obra Não Qualificada 

I.8. - Outras Despesas de Implantação 

Total dos Custos de Implantação 

 

(3.000) 

(47.000) 

(10.000) 

(10.000) 

(5.000) 

(13.000) 

(10.000) 

(2.000) 

(100.000) 

  

II. OPERAÇÃO 

II.1. – Receita Bruta 

II.1.1. – Receitas Diretas 

II.1.2. – Receitas Indiretas/Valor Residual do 

Investimento/Valor de Sucata 

II.2. - Custos e Despesas 

II.2.1. Salários do Pessoal da Produção 

II.2.1.1. – Qualificado 

II.2.1.2. - Não Qualificado 

II.2.2. – Encargos Sociais 

II.2.3. – Matérias-Primas e Embalagens 

II.2.3.1. – Nacionais 

 
 

 

500.000 

 

 

 

 

(80.000) 

(20.000) 

(40.000) 

 

 

 

500.000 

 

10.000 

 

 

(80.000) 

(20.000) 

(40.000) 
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II.2.3.2. – Importadas 

II.2.4. – Transporte 

II.2.5. – Despesas Administrativas 

II.2.6. – Impostos e Taxas 

II.2.7. – Outros Custos 

Receita Operacional Líquida  

(50.000) 

(150.000) 

(10.000) 

(85.000) 

(10.000) 

(15.000) 

40.000 

(50.000) 

(150.000) 

(10.000) 

(85.000) 

(10.000) 

(15.000) 

50.000 

Fluxo de Caixa Operacional (100.000) 40.000 50.000 

( ) valor negativo 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de desconto (i) que torna nulo o Valor 

Presente Líquido do investimento. Um projeto é viável se a sua taxa interna de 

retorno for igual ou maior que a taxa de juros; ou de maneira simples, se a taxa de 

rentabilidade do projeto for maior do que o custo do dinheiro no tempo. No 

exemplo, a TIR é igual a 36,62%. Supondo que a taxa de juros (desconto) seja de 

15%, o Valor Presente Líquido do Projeto é de: +R$103.233,00. Interpretando: se 

o empresário tomar R$100.000,00 emprestado a 15% ao ano e aplicá-los no 

Projeto terá ganhos maiores do que o investimento (36,62% >15,00%); ou que os 

ganhos do Projeto permitem renumerar o investimento realizado a 15% ao ano e 

ainda permitem aumentar o valor da empresa em R$103.233,00. 

Entretanto, os preços de mercado sofrem diversas distorções e, assim, não 

refletem a escassez relativa ou os custos de oportunidade para a sociedade 

dos diferentes fatores, bens e serviços (shadow prices). Exemplos: os 

salários de mercado são protegidos por legislação social específica; a taxa de 

câmbio pode estar sendo manipulada para fins de política econômica de curto 

prazo; a taxa de juros pode estar sendo subsidiada para incentivar a 

industrialização do país; o preço de um insumo básico pode estar sendo 

determinado por um mercado monopolista em regime de reserva de mercado, etc. 

Um exemplo atual: debate-se sobre o grau de valorização do real diante do dólar 

americano; assim, num projeto de investimento para exportação ou que dependa 
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intensamente da importação de insumos, qual taxa de câmbio deverá ser utilizada 

no seu fluxo de caixa operacional? 

Ao transformar o perfil financeiro privado de um projeto em um perfil 

econômico, é igualmente indispensável que se incorporem as externalidades 

(positivas ou negativas) no fluxo de caixa operacional pois elas afetam o bem-

estar dos cidadãos e o desempenho das empresas, da mesma forma que os bens 

e serviços com preços de mercado. Exemplos: o empresário não contabiliza como 

custos de implantação ou de operação, no fluxo de caixa operacional de seu 

projeto, os danos ecológicos por este provocado; uma empresa de energia 

elétrica tende a não registrar como custo de construção de uma barragem para 

geração de energia o valor da perda de milhares de hectares agricultáveis e de 

reservas florestais; etc. 

São dadas as seguintes informações sobre o conjunto de economia: 

a) a taxa social de câmbio é 30% mais elevada do que a taxa oficial de 

câmbio, ou seja, o câmbio está valorizado pelo excesso de oferta de dólares no 

mercado, resultante da balança comercial favorável, pelo influxo de capitais 

atraídos pelas oportunidades de investimentos ou pelos diferenciais nas taxas de 

juro internas e externas; 

b) o custo social da mão de obra não qualificada é 70% do custo privado, ou 

seja, a mão de obra pode estar protegida por legislação social que eleva o seu 

custo para os empreendedores privados; 

c) o Projeto, em sua fase de operação, provoca efeitos nocivos sobre o meio 

ambiente que, avaliados, dão um custo ecológico anual de $30.000,00 de perdas 

anuais para o conjunto da economia, por exemplo: a emissão de resíduos sólidos 

que afetam negativamente a produtividade agrícola na área de influência do 

projeto por causa da contaminação dos recursos hídricos. 

A aplicação dos critérios de investimento agora se dará sobre o perfil econômico, 

obtido através de modificações introduzidas no perfil privado, tais como: 

I.2. Equipamentos importados:   $47.000,00 x 1,3 

I.7. Mão de obra não qualificada:  $13.000,00 x 0,7 



 
 

 

200 
 

I.I. 3. Encargos Sociais:    $40.000,00 x 0,0 

II.2.6 Impostos e Taxas     $10.000,00 x 0,0, etc. 

 

Projeto – Perfil Econômico 

(Valores em Mil Reais) 

 t0 t1 a t9 t10 

I. – IMPLANTAÇÃO 

I.1. – Terrenos e Obras Preliminares 

I.2. – Máquinas e Equipamentos Importados 

I.3. – Máquinas e Equipamentos Nacionais 

I.4. – Edificações 

I.5. – Consultoria Nacional 

I.6. – Consultoria Internacional 

I.7. - Mão-de-Obra Não Qualificada 

I.8. - Outras Despesas de Implantação 

Total dos Custos de Implantação 

II. OPERAÇÃO 

II.1. – Receita Bruta 

II.1.1. – Receitas Diretas 

II.1.2. – Receitas Indiretas/Valor Residual do Investimento/ 

Valor de Sucata 

II.2. - Custos e Despesas 

II.2.1. Salários do Pessoal da Produção 

II.2.1.1. – Qualificado 

II.2.1.2. - Não Qualificado 

II.2.2. – Encargos Sociais 

 

-3.000 

-61.100 

-10.000 

-10.000 

-5.000 

-16.900 

-7.000 

-2.000 

-115.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000 

 

 

 

 

-80.000 

-14.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500.000 

 

10.000 

 

 

-80.000 

-14.000 
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II.2.3. – Matérias-Primas e Embalagens 

II.2.3.1. – Nacionais 

II.2.3.2. – Importadas 

II.2.4. – Transporte 

II.2.5. – Despesas Administrativas 

II.2.6. – Impostos e Taxas 

II.2.7. – Outros Custos 

II.2.8. - Externalidades 

Receita Operacional Líquida 

 

-50.000 

-195.000 

-10.000 

-85.000 

 

-15.000 

-30.000 

 

21.000 

 

-50.000 

-195.000 

-10.000 

-85.000 

 

-15.000 

-30.000 

 

31.000 

Fluxo de Caixa Operacional 

Taxa de Retorno Econômico 

Valor Presente Líquido 

-115.000 

13,40% 

-6.203 

21.000 31.000 

Observa-se que o Valor Presente Líquido é negativo (a soma algébrica dos saldos 

do fluxo de caixa operacional descontados a uma determinada taxa de juros) pois 

a Taxa Interna de Retorno (13,40%) é menor do que o custo do financiamento 

(15%). Embora o projeto seja extremamente lucrativo para o setor privado, ele é 

desaconselhável do ponto de vista do interesse social. A correção principal se 

deve à taxa de câmbio valorizada resultante da política econômica prevalecente. 

Contribuição muito significativa é também do valor das externalidades negativas. 
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INSTRUMENTO ECONÔMICO 03 

ICMS ECOLÓGICO 

A Constituição, a fim de garantir a autonomia financeira aos municípios, bem como a 

descentralização do poder público, estabeleceu no artigo 158, IV, que vinte e cinco por cento 

(25%) do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS) deverá ser repassando para os municípios. 

Ainda conforme o art. 158, parágrafo único, do montante acima 75% devem ser distribuídos 

conforme critérios estabelecidos na Constituição e 25% podem ser distribuídos segundo 

critérios estabelecidos conforme lei estadual. 

O ICMS Ecológico é a denominação de qualquer critério ou um conjunto de critérios de 

caráter ambiental, utilizados para o cálculo do valor que cada município de um Estado tem 

direito de receber, quando do repasse de 25% dos recursos financeiros do ICMS, decididos 

autonomamente por lei estadual; quanto maior a participação do ICMS Ecológico neste 

valor, maiores serão os incentivos fiscais para que os municípios implementem projetos de 

preservação ambiental, incluindo os ecossistemas de bacias hidrográficas. 

Trata-se do uso da chamada “cota-livre do ICMS”, no valor de 25% do total arrecadado de ICMS 

pelos Estados em cada período, como incentivo à gestão local mais adequada ao ecossistema 

prevalecente no município. É um instrumento de mercado, mas que depende de regulamentação 

para ser operacionalizado. Disputa parcela da cota-livre do ICMS juntamente com outros objetivos 

de desenvolvimento sustentável a nível do município, tais como: a preservação do patrimônio 

histórico, o atendimento à saúde das famílias, apoio à produção de alimentos na agricultura 

familiar, etc. 

Em função da desarticulação entre o subsistema econômico e o sistema ecológico no Brasil, tem 

aumentado a pressão da opinião pública sobre os três níveis de governo para que concebam e 

executem políticas, programas e projetos de desenvolvimento sustentável, com mais eficiência e 

eficácia; e que se estruturem adequadamente visando a equacionar os problemas ambientais 

gerados por um padrão de crescimento econômico ecologicamente predatório. 

Pode-se dizer que, nas duas últimas décadas, em função do avanço da consciência ecológica no 

País, foi se configurando uma verdadeira avalanche de demandas pelos movimentos sociais 

organizados para que os três níveis de governo passem a alocar mais recursos financeiros, 

humanos e institucionais no processo de desenvolvimento sustentável. 

Enquanto vêm avançando as demandas para ações governamentais quanto ao desenvolvimento 

ambiental do Brasil, ainda não foi possível estruturar um sólido e consistente sistema de 

financiamento para a concretização dos princípios e dos objetivos de processos de 

desenvolvimento sustentável no País. Desta forma, há uma grande frustração na opinião pública 

brasileira com a falta de exequibilidade de muitas propostas concebidas dentro dessa concepção 
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de desenvolvimento, na medida em que cresce o número de danos ecológicos em vários pontos 

do Território Nacional. Muitas dessas propostas acabam no nível da formulação de 

macrodiretrizes. 

Quando o País busca, prioritariamente, todas as formas de controle e contenção dos gastos 

públicos visando a consolidar o processo de estabilização, a probabilidade maior é a de que a 

expansão dos recursos orçamentários para a execução de programas e projetos de 

desenvolvimento sustentável nas suas diferentes regiões ainda seja insuficiente para cobrir o hiato 

entre demanda e disponibilidade de recursos. É evidente que todo esforço de negociação para 

expandir as cotas orçamentárias relacionadas com as ações de preservação e conservação dos 

ecossistemas deve ser estimulado, embora seja desaconselhável, do ponto de vista do interesse 

nacional, que se venha ampliar ainda mais as vinculações dos parcos recursos livres do 

Orçamento de Custeio e Capital (OCC) para financiar políticas ambientais. Mas, o hiato 

acumulado no tempo é tão grandioso que o crescimento dos recursos fiscais ainda pode ficar 

muito aquém de suas necessidades. 

Assim, é bastante saudável que se disponha, no sistema tributário nacional, da “cota-livre do 

ICMS” cujo valor é alocado por decisão política dos Governos Estaduais, abrindo o espaço para 

que, no processo de alocação, haja condições para a introdução de uma agenda ambiental 

positiva (ver Anexo 3).  

O Paraná foi o primeiro Estado brasileiro a instituir o ICMS Ecológico, em 1989. A seguir vieram os 

Estados de São Paulo (1993), Minas Gerais (1995), Amapá (1996), Rio Grande do Sul (1997), 

Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Mato Grosso (2000), Tocantins (2002), Acre (2004), Rio de 

Janeiro, Ceará (2007) e Rondônia (1997). Hoje, 18 dos 26 Estados brasileiros já adotam o 

mecanismo, de acordo com o portal www.icmsecologico.org.br, criado em 2009 com o objetivo de 

divulgar informações sobre o ICMS Ecológico nos Estados brasileiros. Uma iniciativa da The 

Nature Conservancy (TNC), em parceria com Conservação Internacional (CI) e Fundação SOS 

Mata Atlântica, o portal “serve como referência para pesquisadores, estudantes, gestores públicos, 

sociedade civil organizada e outros profissionais com interesse no tema”. 

 

 

 

http://www.icmsecologico.org.br/
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ANEXO 3 

Três Experiências de ICMS Ecológico: Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná 

Tanto o ICMS Ecológico e o Ecocrédito Municipal foram concebidos dentro dos 

fundamentos de pagamentos por serviços ambientais (ver Box 11) que visam a 

premiar quem contribui, direta ou indiretamente, para preservar, conservar ou 

reabilitar o meio ambiente. “O ICMS Ecológico é um mecanismo tributário que 

possibilita aos municípios acesso a parcelas maiores do que aquelas que já têm 

direito, dos recursos financeiros arrecadados pelos Estados através do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviço (ICMS) em razão do atendimento de 

determinados critérios ambientais estabelecidos em leis estaduais. Não é um 

novo imposto, mas sim a introdução de novos critérios de redistribuição de 

recursos do ICMS, que reflete o nível da atividade econômica nos municípios em 

conjunto com a preservação do meio ambiente”. 

Neste Anexo, são apresentadas três experiências estaduais do ICMS Ecológico. 

Não se trata de avaliá-las, mas de apenas, esclarecer as formas diferenciadas 

que este instrumento econômico de política ambiental pode assumir em cada 

Unidade da Federação e sua possível aplicação no uso sustentável dos recursos 

hídricos. 

1. Minas Gerais47 

No Estado de Minas Gerais, ficou estabelecido por meio do Decreto nº 32.771, de 

julho de 1991, que a distribuição da cota-parte dos recursos do ICMS, observaria 

três critérios: o Valor Adicionado Fiscal, os Municípios Mineradores e a 

Compensação Financeira por Desmembramento de Distrito. O montante de 25% 

do total do imposto arrecadado pelos Estados é destinado aos municípios, sendo 

que 75% devem ser distribuídos pelo VAF e 25% conforme lei estadual. 

Diante deste diagnóstico, demonstrando um alto grau de concentração de 

recursos nos municípios mais desenvolvidos e mais ativos economicamente e 

pouco favorável para os municípios que apresentavam atividade econômica 

inexpressiva, foi publicada em 28 de dezembro de 1995, a Lei Estadual nº 12.040, 

mais conhecida como “Lei Robin Hood”, revogada em 27 de dezembro de 2000, 

                                                           
47 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD. 



 
 

 

205 
 

pela Lei nº 13.803, a qual indicava novos critérios para a distribuição da cota-parte 

do ICMS aos municípios visando: à descentralização da distribuição e 

desconcentração de renda; à transferência de recursos para as regiões mais 

pobres; à aplicação dos recursos nas áreas sociais; a induzir os municípios a 

aumentarem sua arrecadação e a utilizarem com mais eficiência; e, por fim, a 

criar uma parceria entre Estado e Municípios, tendo como objetivo maior a 

melhoria da qualidade de vida da população dessas regiões. 

Assim, os novos critérios introduziram outras variáveis que modificaram a 

metodologia de cálculo usada até então. São eles: VAF, Área Geográfica, 

População, População dos 50 mais populosos, Educação, Produção de 

Alimentos, Patrimônio Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Receita Própria, Cota 

Mínima e Municípios Mineradores. 

Nesse sentido, o Estado de Minas Gerais instituiu o ICMS Ecológico, criado a 

partir da necessidade da administração pública de encontrar alternativas para o 

fomento de atividades econômicas pautadas nas regras de proteção ambiental e 

do desenvolvimento sustentável nos seus municípios. A filosofia do ICMS 

Ecológico está pautada no princípio do Protetor-Recebedor. 

A Lei que prevalece hoje é a Lei Estadual nº 18.030/2009. Ela dispõe sobre a 

distribuição e o cálculo do critério Meio Ambiente, que, nesta edição, sofreu 

alterações, passando de 1% para 1,1% do total do ICMS destinado aos 

municípios, sendo a distribuição deste montante realizada em função do Índice de 

Meio Ambiente (IMA). O IMA passa a ser composto por três subcritérios, 

ponderados pelos respectivos pesos, a saber: Índice de Conservação (IC - 

45,45%), referente às Unidades de Conservação e outras áreas protegidas; Índice 

de Saneamento Ambiental (ISA 45,45%), referente aos aterros sanitários, 

estações de tratamento de esgotos e usinas de compostagem e, mais 

recentemente, Índice de Mata Seca (IMS - 9,1%), referente à presença e 

proporção em área da fitofisionomia Mata Seca no município. 

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) é o órgão responsável pelo Índice de 

Conservação (IC). A área da unidade de conservação e/ou área protegida, a área 

do município, o Fator de Conservação e o Fator de Qualidade são os parâmetros 

analisados pelo instituto, uma vez que o Fator de Qualidade representa a nota 
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que cada unidade recebe, a partir de uma avaliação feita anualmente pelo seu 

responsável (varia de 0,1 a 1). Os procedimentos para o cadastramento das UCs 

estão dispostos na Cartilha do IEF, Deliberação Normativa COPAM nº 86 de 

17/07/2005 e Resolução SEMAD nº 318/2005. 

FATOR DE CONSERVAÇÃO 
I – UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL FC 

Lei 18.030 de 2008 

Estação Ecológica 1,0 

Reserva Biológica 1,0 

Monumento Natural 1,0 

Refúgio da Vida Silvestre 1,0 

Parque 1,0 

II - UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL  

Reserva Particular do Patrimônio Natural 1,0 

Reserva Extrativista 0,5 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 0,5 

Floresta Nacional, Estadual e Municipal 0,3 

Reserva de Fauna 0,3 

Área de Relevante Interesse Ecológico 0,3 

Áreas de Proteção Ambiental I, com zoneamento ecológico 

econômico: 

1) Zonas de Vida Silvestre 0,5 

2) Demais Zonas 0,1 

Áreas de Proteção Ambiental II, Federais ou Estaduais, sem 

Zoneamento Ecológico Econômico 0,025 

Reserva Particular e Recomposição Ambiental 0,1 

III – ÁREAS DE PROTEÇÃO ESPECIAL, ESTADUAIS, 

RELATIVAS A MANANCIAIS, PATRIMÔNIO 

PAISAGÍSTICO OU ARQUEOLÓGICO 0,1 

IV – ÁREAS INDÍGENAS 0,5 

Já os parâmetros analisados pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (Feam), 

visam ao Índice de Saneamento Ambiental (ISA), baseando-se no número total de 

sistemas habilitados, tipo de empreendimento e porcentagem da população 

atendida no município. A Deliberação COPAM nº 428/2010 fixa os custos médios 

“per capita” para estimativa de investimentos em sistemas de saneamento 

ambiental, previstos no art. 4º da Lei nº 18.030/2009. Já a Resolução Conjunta 

SEMAD-SEPLAG nº 1.212/2010 define os procedimentos para cálculos e 

publicação dos índices municipais. E a Resolução SEMAD nº 1.273/2011 

complementa a Resolução Conjunta 1.212/2010, estabelecendo os critérios e 

procedimentos para o cálculo do fator de qualidade de empreendimentos de 
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tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos e de tratamento de 

esgotos sanitários a serem aplicados na distribuição. Estão aptos a receber o 

ICMS Ecológico, subcritério Saneamento, os municípios que possuem sistema de 

tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação 

licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental estadual, que atendam, no mínimo, 

a, respectivamente, 70% e 50% da população urbana. 

Terceiro e último subcritério, o Índice de Mata Seca (IMS), também sob a 

responsabilidade do IEF, considera a área de mata seca existente no município, 

cujo valor encontra-se disponível na versão mais atual do Inventário Florestal de 

Minas Gerais que possui duas vertentes: I) Mapeamento e monitoramento 

periódico da cobertura florestal natural das florestas produtivas do território 

mineiro; II) Inventário Florestal, propriamente dito, que gera uma série de 

informações em relação às florestas naturais, inclusive relacionadas à 

determinação do estoque de carbono e ao acompanhamento contínuo do 

desenvolvimento das florestas, por meio de medições em parcelas permanentes 

estabelecidas nas fitofisionomias florestais presentes no estado de Minas Gerais. 

Esse subcritério será incluído no cadastro automaticamente de acordo com 

análise do monitoramento realizado pela Gerência de Monitoramento e 

Geoprocessamento (GEMOG) do IEF. 

Ao final, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

(Semad) é responsável pela compilação, publicação e consolidação de todos os 

dados fornecidos pela Feam e pelo IEF do critério Índice de Meio Ambiente (IMA= 

0,4545*ISA + 0,4545*IC + 0,091*IMS). Posteriormente, as informações são 

encaminhadas à Fundação João Pinheiro para o devido repasse aos municípios, 

que é realizado sempre no segundo dia útil da semana, sendo que o primeiro 

repasse do mês é feito com base no índice calculado no mês anterior. 

2. Rio de Janeiro48 

Criada em 2007, pela Lei Estadual nº 5.100, a iniciativa tem dois objetivos 

principais: 

                                                           
48 Secretaria de Estado do Ambiente – SEA – ICMS VERDE. 
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 Ressarcir os municípios pela restrição ao uso de seu território, 

notadamente no caso de unidades de conservação da natureza e 

mananciais de abastecimento; 

 Recompensar os municípios pelos investimentos ambientais realizados, 

uma vez que os benefícios são compartilhados por todos os vizinhos, como 

no caso do tratamento do esgoto e na correta destinação de seus resíduos. 

O ICMS Verde é composto pelos seguintes critérios: 45% para unidades de 

conservação; 30% para qualidade da água; e 25% para gestão dos resíduos 

sólidos. 

Para se habilitar a receber os recursos, os municípios devem dispor de Sistema 

Municipal de Meio Ambiente, composto por órgão executor de política ambiental, 

um Conselho e um Fundo de Meio Ambiente, além de guarda ambiental. 

Os repasses são proporcionais às metas alcançadas nessas áreas: quanto 

melhores os indicadores, mais recursos as prefeituras recebem. A cada ano, os 

índices são recalculados, dando uma oportunidade para que os municípios que 

investiram em conservação ambiental aumentem sua participação no repasse de 

ICMS. 

O componente ambiental foi incorporado gradativamente na distribuição do ICMS, 

tendo sido responsável, em 2009, por 1% dos repasses, ou R$ 38 milhões, valor 

que vem crescendo desde então. 

É importante ressaltar que o ICMS Verde não implica na criação nem no aumento 

de imposto, mas apenas num remanejamento tributário com base na conservação 

ambiental que os municípios do Rio de Janeiro realizam em seu território. 

Cálculo dos repasses do ICMS Verde 

O ICMS Verde é repassado aos municípios dentro do repasse semanal do ICMS 

integral. Para calcular a parcela repassada a determinado município a título de 

ICMS Verde, primeiro é necessário saber quanto o município recebeu do ICMS 

integral; informação que pode ser obtida nas secretarias municipais de Fazenda 

ou na pasta responsável pelas finanças municipais ou junto à Secretaria de 

Estado da Fazenda. 
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Em seguida, basta verificar na tabela IFCA no IPM 2013 o indicador Percentual do 

ICMS Verde e aplicá-lo sobre o valor repassado do ICMS integral. 

Por exemplo: no Município de Miracema, o Percentual do ICMS Verde para o ano 

de 2013 é de 14,3310%. Se em determinada semana o repasse de ICMS para 

este município for de R$ 600.000,00, a parcela correspondente ao ICMS Verde 

será de R$ 85.986,00. 

Cálculo do ICMS Verde 

O Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA), que indica o percentual do 

ICMS Verde que cabe a cada município, é composto por seis subíndices 

temáticos com pesos diferenciados: 

Tratamento de Esgoto (ITE): 20% 

Destinação de Lixo (IDL): 20% 

Remediação de Vazadouros (IRV): 5% 

Mananciais de Abastecimento (IrMA): 10% 

Áreas Protegidas – todas as Unidades de Conservação – UC (IAP): 36% 

Áreas Protegidas Municipais – apenas as UCs Municipais (IAPM): 9% 

Cada subíndice temático possui uma fórmula matemática que pondera e/ou soma 

indicadores. Após o cálculo do seu valor, o subíndice temático do município é 

comparado ao dos demais municípios, sendo transformado em subíndice temático 

relativo pela divisão do valor encontrado para o município pela soma dos índices 

de todos os municípios do Estado. Exceção feita ao índice de mananciais de 

abastecimento cuja fórmula já indica o índice relativo. 

Após a obtenção dos subíndices temáticos relativos do município, estes são 

inseridos na seguinte fórmula, gerando o Índice Final de Conservação Ambiental 

do Município, que indica o percentual do ICMS Verde que cabe ao município: 

IFCA (%)= (10 x IrMA) + (20 x IrTE) + (20 x IrDL) + (5 x IrRV) + (36 x IrAP) + (9 

xIrAPM) 

O Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA) é recalculado a cada ano, dando 

uma oportunidade para os municípios que investiram em conservação ambiental 



 
 

 

210 
 

de aumentar sua arrecadação de ICMS. Para aumentar seu IFCA, o município 

precisará saber como o IFCA é calculado e, principalmente, quais variáveis são 

consideradas. 

Variáveis dos subíndices temáticos 

Mananciais de Abastecimento: é considerada a área de drenagem do município 

em relação à área de drenagem total da bacia com captação para abastecimento 

público de municípios localizados fora da bacia. 

Tratamento de Esgoto: são considerados o percentual da população urbana 

atendida pelo sistema de tratamento de esgoto e o nível de tratamento – primário 

(peso: 1), secundário, emissário submarino e estação de tratamento de rio (peso 

2), e terciário (peso 4). 

Destinação do lixo: é avaliado o local onde o lixo é depositado: 

Vazadouro/lixão não recebe nada (peso 0). 

Aterros controlados somente se houver tratamento do percolado (peso: 1). Se 

também for feita captação e queima dos gases, recebe peso 1,5. 

Os aterros sanitários licenciados são os grandes beneficiados. Iniciam a 

contagem com peso 3 e adicionam 1 ponto para cada um dos seguintes itens: 

tratamento avançado de percolado, geração de energia/biogás. Para 

coprocessamento ou incineração em usina de geração de energia: 5 pontos. 

Caso se trate de consórcio intermunicipal, o município-sede acrescenta de 1 a 4 

pontos em sua avaliação. Também são beneficiados municípios que realizam 

prévia coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos gerados em seu território, com 

a adição de 1 a 6 pontos em sua avaliação. 

Coleta Seletiva: Participa da avaliação da destinação e pode acrescentar de 1 a 6 

pontos na avaliação. Sendo o percentual da coleta seletiva maior ou igual a 1% e 

menor que 3%, acrescenta-se 1 ponto; maior ou igual a 3% e menor do que 5%, 2 

pontos; maior ou igual a 5% e menor que10%, 3 pontos; e caso o percentual seja 

maior ou igual a 10%, acrescentam-se 4 pontos. 

Se no município ocorre coleta seletiva domiciliar porta a porta, abrangendo pelo 

menos 50% dos domicílios localizados na área urbana do município, mais 1 
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ponto. No entanto, se o município dispõe de programa municipal de Coleta 

Seletiva Solidária consolidado, assim atestado pelo Instituto Estadual do 

Ambiente (Inea), terá 1 ponto a mais em sua avaliação. Remediação de 

vazadouros (lixão): municípios que possuam vazadouros remediados recebem 

peso 2; se fizer captação e queima de gases, recebe peso 3. Municípios que 

estão tomando medidas concretas para a completa remediação de seus 

vazadouros recebem peso 1. 

Áreas Protegidas (Unidades de Conservação – UC): é considerada a parcela da 

área municipal ocupada por Unidades de Conservação (Lei Federal nº 9.985 – Lei 

do Snuc), a categoria de manejo da UC, um fator de conservação e um fator de 

implementação. As UCs municipais são as maiores beneficiadas, uma vez que 

9% dos recursos são destinados exclusivamente a elas. 

3. Paraná49 

A Lei do ICMS Ecológico ou Lei dos Royalties Ecológicos é o nome que se dá à 

Lei Complementar nº 59, de 1º de outubro de 1991, aprovada pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Paraná.  

A Lei Complementar nº 59/91 dispõe sobre a repartição de 5% do ICMS, a que 

alude o art. 2º da Lei nº 9.491/90, aos municípios com mananciais de 

abastecimento e unidades de conservação ambiental, assim como adota outras 

providências.  

As unidades de conservação são as áreas de preservação ambiental, estações 

ecológicas, parques, reservas florestais, florestas, hortos florestais, áreas de 

reservas indígenas, área de relevante interesse de leis ou decretos federais, 

estaduais ou municipais, de propriedade pública ou privada (redação dada pela 

Lei Complementar nº 67, de 08 de Janeiro de 1993). 

A repartição de cinco por cento (5%) do ICMS será feita da seguinte maneira:  

I - cinquenta por cento (50%) para municípios com mananciais de abastecimento. 

                                                           
49 Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos  
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II - cinquenta por cento (50%) para municípios que tenham integrado em seu 

território Unidades de Conservação, Áreas de Terras Indígenas, Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural, Faxinais, Reservas Florestais Legais. 

Floresta Atlântica (Paraná). 

O ICMS Ecológico é um instrumento de política pública, criado pioneiramente 

no Paraná, que trata do repasse de recursos financeiros aos municípios que 

abrigam em seus territórios Unidades de Conservação ou áreas protegidas, ou 

ainda mananciais para abastecimento de municípios vizinhos.  

No caso de municípios com sobreposição de áreas com mananciais de 

abastecimento e unidades de conservação ambiental, será considerado o critério 

de maior compensação financeira.  

Para maiores informações: 

O ICMS Ecológico referente às unidades de conservação e outras áreas 

protegidas é gerenciado pelo Departamento de Unidades de Conservação, da 

Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Ambiental do Paraná. 

O ICMS Ecológico referente a mananciais de abastecimento público é gerenciado 

pelo Instituto das Águas do Paraná. 
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INSTRUMENTO ECONÔMICO 04 

IMPOSTOS VERDES E TAXAS AMBIENTAIS 

Basicamente, um imposto verde ou uma taxa ambiental representa a imposição de um ônus 

financeiro sobre a poluição ou degradação ambiental; seria pago pelas empresas que, nas fases 

de implantação, de operação e de manutenção de seus empreendimentos, provocassem danos 

ambientais, descarregando e emitindo resíduos no meio ambiente; as suas alíquotas diferenciadas 

seriam calibradas de acordo com o dano que a poluição do empreendimento provoca no meio 

ambiente. 

O imposto verde tem como fundamento, a proposta de que os poluidores deveriam pagar um 

imposto baseado numa estimativa do dano causado pela sua emissão de poluentes (princípio do 

poluidor-pagador). Assim, o imposto verde deveria, por critérios de eficiência, refletir os custos 

da poluição na margem ou incrementais. Entretanto, tem sido muito difícil, em termos 

operacionais, tributar a poluição de maneira eficiente, por causa da incerteza em torno dos custos 

dos danos ambientais efetivos associados com qualquer poluente específico (a emissão de 

mercúrio numa bacia hidrográfica, por exemplo). 

Parece, pois, ser irrealista o cálculo preciso da carga tributária adequada no imposto verde; em 

geral, parte-se para uma solução operacional de compromisso diante de informações imperfeitas. 

Muitos países, que vêm adotando alguma forma do imposto verde, sabem dessas limitações, mas, 

ainda assim, consideram o uso de impostos e taxas uma intervenção mais apropriada do que o 

uso intensivo de regulamentações, como na tradição da Inglaterra e à semelhança com o Brasil, 

que estabelece padrões quantitativos de emissões de poluentes, acompanhados por multas para 

os que desrespeitarem esses padrões (comando e controle). As vantagens dos impostos verdes 

na alocação eficiente de recursos podem ser destacadas como: 

 os impostos ou taxas são administrados pelas estruturas burocráticas existentes dos três 

níveis de governo e com menor risco relativo de evasão, o que é mais eficiente do que o risco 

de que os padrões fixos de emissão, por exemplo, sejam desrespeitados por falta de uma 

fiscalização permanente e onerosa in loco; 

 desde que um padrão de poluição tenha sido definido, uma empresa não tem incentivo para 

reduzir as emissões abaixo deste padrão; diferentemente dos impostos e taxas, os quais 

quanto mais elevados mais estimulam a empresa a reduzir as emissões; 

 impostos e taxas incentivam as empresas a aplicar fundos próprios ou de empréstimos em 

Pesquisa e Desenvolvimento nas tecnologias de redução da poluição ou em processos de 

produção menos poluentes; 

 impostos e taxas sobre determinados poluentes podem reduzir a emissão de poluentes 

associados. 

É óbvio que a opção por impostos e taxas em lugar de regulamentações traz problemas 

específicos que não podem ser desprezados. A sua introdução, certamente, provocará aumentos 
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nos preços e diminuição do consumo dos produtos tributados e resultará numa perda de bem-

estar social para os consumidores dos produtos taxados. Se o sistema tributário for marcadamente 

regressivo, os impostos e taxas antipoluição irão incidir sobre os segmentos mais pobres da 

população. A perda de bem-estar com a queda do consumo dos produtos tributados, contudo, tem 

de ser comparada com os ganhos de bem-estar para os indivíduos afetados pela poluição, no 

presente e no futuro, com a redução ou a eliminação dos danos ambientais. 

Há, também, problemas relacionados com o comércio internacional. Se um país isoladamente 

estabelece os impostos verdes, unilateralmente impondo-os à sua economia, estará em 

desvantagem comercial, quando comparado com os seus competidores, afetando a 

competitividade de suas exportações, principalmente em se tratando de commodities. Assim, 

muitos impostos verdes (sobre a emissão de carbono, por exemplo) somente tenderão a ser 

implantados para os produtos comercializáveis (tradables), se forem introduzidos simultaneamente 

por diversos países, através de algum tipo de acordo de comércio. 

Especificamente para a promoção do processo de desenvolvimento sustentável de bacias 

hidrográficas, o uso de impostos verdes poderia ter as seguintes funções: 

 impor ônus às práticas predatórias no processo de exploração da base de recursos naturais 

da área de influência das bacias; vale dizer, carga tributária do imposto verde maior, incidindo 

sobre as organizações produtivas que utilizam essas práticas; 

 concessão de prêmio às práticas de manejo sustentável no processo de exploração da base 

de recursos naturais das bacias; vale dizer, carga tributária do imposto verde igual a zero 

para as organizações que utilizam o princípio da sustentabilidade em suas operações de 

produção e de manutenção (ver Anexo 4); 

 o imposto verde não deve ser regulamentado visando a otimizar a arrecadação tributária 

numa perspectiva fiscalista, mas sim para fins de promover a sustentabilidade ambiental; 

 os resultados da arrecadação do imposto verde devem ser utilizados, como mecanismo 

compensatório ou de mitigação, nas próprias áreas das bacias onde os danos ambientais 

originaram os fatos geradores do tributo; 

 não se deve criar nenhum sistema de fiscalização específico para o imposto verde; a 

fiscalização deve se processar pela sinergia das máquinas administrativas já existentes no 

IBAMA/MMA e nas Secretarias da Receita (federal, estaduais e municipais). 

O sistema de taxas é, também, uma forma de ampliar, na concepção das políticas ambientais, o 

espaço do uso dos instrumentos econômicos em caráter complementar ou substituto ao espaço 

dos regulamentos, das normas e dos decretos. Taxas, que muitas vezes não conseguem se 

diferenciar dos impostos verdes sobre produtos, em muitos países têm sido utilizadas para 

controlar a poluição hídrica, visando a obter receitas com o propósito de formação de fundos 

especificamente destinados a melhorar a qualidade da água, assim como para atingir padrões 

desejáveis de efluentes diferenciados; e, também, para induzir a adoção de equipamentos de 
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controle da poluição do ar e para desestímulo à aquisição de bens duráveis de consumo 

(automóveis, basicamente) não equipados com mecanismos antipoluição (conversor catalítico, por 

exemplo). 
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ANEXO 4 

CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI NAS POLÍTICAS AMBIENTAIS 

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) é um dos principais tributos de 

competência da União, previsto na Constituição Federal de 1988. Além de sua 

grande capacidade de arrecadação, considera-se o IPI como importante função 

regulatória da economia e do mercado, tendo em vista ser caráter seletivo 

(permite diferenciação de alíquotas como instrumento de política econômica) e 

extrafiscal (não visa só à arrecadação, mas também a corrigir anomalias). Tem 

sido utilizado como poderoso instrumento de política econômica, tanto para 

incentivar como para desestimular a produção e o consumo de bens industriais 

específicos. Os resultados de sua arrecadação são compartilhados com Estados 

e Municípios através dos Fundos Constitucionais (FPE e FPM). 

Segundo o artigo 175 do Código Tributário Nacional, “a isenção é a dispensa legal 

do pagamento do tributo, pois ao mesmo tempo em que nasce a obrigação 

tributária por meio da subsunção do fato à hipótese tributária, há outra norma que 

exclui o crédito tributário. Em regra, é concedida em face de relevante interesse 

social ou econômico, o qual pode ser regional, setorial ou nacional. Nesse 

contexto, a hipótese é realizada, completa, porém, a lei isenta o contribuinte de 

seu pagamento”. 

Enquanto um imposto verde (uma alíquota maior de IPI) representa a imposição 

de taxa sobre a poluição ambiental ou degradação do ecossistema, um crédito 

presumido do IPI permite quem adquire o produto beneficiado contabilizar o 

crédito sem que quem o produz tenha de realizar o seu pagamento. Ilustra-se, em 

seguida, o uso do IPI nas políticas ambientais através do decreto de 2011 do 

Governo Federal que regulamenta o crédito presumido do IPI na compra de 

resíduos sólidos (ver Diário Oficial da União, 21 de novembro de 2011). 

São considerados resíduos sólidos os materiais, substâncias, objetos ou bens 

descartados resultantes de atividades humanas em sociedade. Muitos dos 

resíduos sólidos são responsáveis pela deterioração da qualidade da água 

principalmente nas áreas de grande pressão antrópica junto às bacias 

hidrográficas. Um dos retratos mais visíveis desta deterioração é a Baía da 

Guanabara. 
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Os resíduos sólidos deverão ser adquiridos diretamente de cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis, constituídas de, no mínimo, vinte 

cooperados pessoas físicas, sendo vedada, neste caso, a participação de 

pessoas jurídicas. Este Artigo do Decreto abre espaço para ampliarem as 

oportunidades de emprego para a mão de obra não qualificada em grandes 

centros urbanos. 

O crédito presumido será apurado pelo adquirente dos resíduos sólidos mediante 

a aplicação da alíquota da TIPI (Tabela de Incidências do Imposto sobre Produtos 

Industrializados) a que estiver sujeito o produto final resultante do aproveitamento 

desses resíduos (como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação 

de seus produtos). Os percentuais a serem aplicados variam com a natureza dos 

resíduos sólidos classificados em três categorias (50%, 30% e 10%). 

O Brasil tem discutido o processo de reformulação de seu sistema tributário sem 

dar ênfase ou destaque específico aos mecanismos de financiamento das 

políticas ambientais. Os focos principais de uma eventual reforma tributária têm 

sido a geração de emprego, a expansão dos investimentos e das exportações, 

respeitadas as bases do Pacto Federativo, embora algumas das propostas 

deixem uma porta aberta para a criação e a regulamentação de uma contribuição 

fiscal para ações de cunho ambiental. Entrementes, procedimentos como o 

uso do crédito presumido do IPI para fins de políticas públicas ambientais 

abrem espaço para ações de mitigação ou de adaptação dos impactos 

econômicos e ecológicos das mudanças climáticas. 
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INSTRUMENTO ECONÔMICO 05 

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS 

O Governo estabelece um sistema de permissões negociáveis para poluição ou uso de 

recurso ambiental (recurso hídrico, por exemplo), leiloa ou distribui as permissões e 

monitora o cumprimento; poluidores ou usuários do recurso negociam as permissões por 

meio de preços de mercado não regulados. 

O desenvolvimento das políticas ambientais nos EE.UU. mostra seis tendências 

principais50: a) o interesse por instrumentos baseados em mercado para a proteção ambiental 

tem crescido enormemente; b) tem havido uma proliferação de programas que provêm 

informações e indicadores de sustentabilidade ambiental; c) tem ocorrido uma expansão 

moderada no uso de análise custo-benefício em diferentes regulamentações e decisões 

executivas relativas ao meio ambiente; d) questões distributivas em ambos os lados dos custos e 

dos benefícios da equação regulatória têm recebido crescentemente atenção, em geral sob a 

rubrica “justiça ambiental”; e) preocupações sobre as mudanças climáticas globais emergiram 

como um ponto focal de muitos debates sobre as políticas ambientais; f) houve um 

recrudescimento das atividades de reciclagem e nova abordagem relacionada com a política 

federal de gestão de resíduos. 

O instrumento econômico de política ambiental mais utilizado, atualmente, nos EE.UU. são 

os sistemas de permissões (ou títulos) negociáveis. Eles incluem: os programas de emissões 

negociáveis da Agência de Proteção Ambiental dos EE.UU. (EPA), a redução do chumbo na 

gasolina, as permissões negociáveis sobre a qualidade da água, negociações do 

clorofluorcarbono (CFC), o sistema de permissão de dióxido de sulfato (SO2) para controle da 

chuva ácida, o programa do Sistema Regional de Incentivos de Mercado para o Ar Limpo 

(RECLAIM) na Região Metropolitana de Los Angeles e os direitos negociáveis de desenvolvimento 

do uso da terra. 

A experiência norte-americana com programas de permissões negociáveis para controlar poluição 

de água ainda é muito limitada e se restringe às fontes de poluição não pontuais (água de 

escoamento agrícola e urbano). Companhias de tratamento de água em grandes centros urbanos 

com rápida expansão demográfica têm a alternativa de financiar o controle de fontes não pontuais 

de poluição de recursos hídricos em lugar da melhoria dos padrões de qualidade da água pelo 

tratamento de efluentes. Entretanto, os programas tiveram pouco sucesso por vários motivos: a 

implementação pouco efetiva de outras regulamentações que reduziram escoamentos não 

pontuais, custos relativamente menores para instalar facilidades adicionais de tratamento da água, 

elevadas precipitações de chuvas que diluíam as concentrações de poluentes (fósforo, nitrogênio) 

nos reservatórios, etc. 

                                                           
50 Portney, P. R. and Stavins, R. N. Public Policies for Environmental Protection, RFF, 2000 (Chapters 1 and 3). 
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Entretanto, novas experiências de sistemas de permissões negociáveis de efluentes em bacias 

hidrográficas estaduais e interestaduais têm sido estimuladas pela EPA desde 1996, que estima 

uma economia de até 15 bilhões de dólares anuais com a nova política. 

Observa-se que alguns policy-makers brasileiros demonstram crescente entusiasmo com a 

incorporação dos títulos negociáveis na formulação e na implementação das políticas ambientais. 

Um sistema de permissões negociáveis de descarga aloca os direitos de poluir que garantam os 

padrões ambientais da qualidade da água e minimizem os custos totais de controle da poluição. 

Quando os poluidores estiverem localizados em diferentes pontos ao longo de um rio, os termos 

de troca dos títulos deveriam refletir as diferentes localizações das fontes de poluição e os 

impactos diferenciados de suas descargas sobre a qualidade da água”51. 

O processo de implementação das permissões negociáveis as diferencia dos impostos e taxas 

ambientais: 

 o sistema de permissões fixa o nível de controle da poluição enquanto as taxas 

determinam os custos do controle da poluição; 

 no sistema de permissões, as transferências se realizam apenas dentro do setor privado, 

enquanto, no sistema de taxas, recursos são transferidos do setor privado para o setor público; 

 embora ambos os sistemas aumentem os custos para as firmas e os consumidores, o 

sistema de taxas torna esses custos mais óbvios para todos; 

 as permissões se ajustam automaticamente em relação ao processo inflacionário, 

enquanto algumas taxas não; 

 o sistema de permissões se adapta melhor a comportamentos estratégicos do que o 

sistema de taxas; etc. 

Pelo menos dois instrumentos complementares podem apoiar experiências bem sucedidas 

de títulos negociáveis dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica: os sistemas de 

depósitos restituíveis e de bônus de desempenho ou de garantia. O sistema de depósitos 

restituíveis envolve depósitos pagos por produtos potencialmente poluidores das bacias (garrafas 

de bebidas nos centros urbanos, por exemplo); se os produtos são retornados a algum ponto de 

coleta legalmente autorizado depois de usados, evitando assim a poluição, o depósito é restituído. 

O sistema de bônus de desempenho e bônus de garantia são sistemas similares que requerem 

o pagamento de um bônus de desempenho ou depósito de segurança (por uma empresa 

mineradora, por uma empresa madeireira, etc.); se as atividades conduzidas por essas empresas 

não atenderem a uma prática ambiental aceitável (preservação de mananciais, preservação de 

espécies, etc.), então os custos de recuperação ou de limpeza ambiental serão pagos com fundos 

dos depósitos ou dos bônus. Outro emprego para esses sistemas é a caução para recuperação de 

passivos ambientais; essa alternativa, já aplicada em vários países da OCDE, garante a 

                                                           
51 A. Myrick Freeman III “Water Pollution Policy” apud Portney P. R. and Stavins, R. N., op. cit.; chapter 6. 
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recomposição ou a reabilitação de áreas comprometidas por atividades degradadoras, como é o 

caso da mineração predatória. 

O uso do sistema de depósitos restituíveis é particularmente relevante para bacias 

hidrográficas onde em seu entorno rural há uso de insumos tóxicos (fertilizantes, 

pesticidas) que podem ser carreados para os rios diretamente ou através do lençol freático; 

e onde, em seu entorno urbano, há o uso de produtos, como nas baterias de motores de 

veículos, que carream elementos tóxicos (ácido de chumbo) para os recursos hídricos. 

Trata-se do controle de fontes não pontuais de poluição das bacias hidrográficas. 
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INSTRUMENTO ECONÔMICO 06 

FUNDO FISCAL E FINANCEIRO DE COMPENSAÇÃO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS 

O documento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) denominado “Pagamento por Serviços 

Ambientais na Mata Atlântica” (Brasília, 2011) considera como definição para o Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA): “uma transação voluntária, na qual um serviço ambiental bem 

definido, ou um uso da terra que possa assegurar este serviço, é adquirido por, pelo menos, um 

comprador de no mínimo um provedor, sob a condição de que ele garanta a provisão do serviço 

(condicionalidade)”. Embora crescente, não é grande o conjunto das experiências no Brasil do 

PSA. O Governo Federal pretende expandir e diversificar essas experiências através de um 

Projeto de Lei, encaminhado ao Congresso Nacional em 2009, visando a instituir a Política 

Nacional dos Serviços Ambientais e criar o Programa Federal de Pagamentos por Serviços 

Ambientais no País (ver Box 11). 

No início de sua concepção, o próprio ICMS Ecológico surgiu como uma forma de compensar os 

municípios pela restrição de uso do solo em locais protegidos (unidades de conservação e outras 

áreas de preservação específicas), uma vez que algumas atividades econômicas são restritas ou 

mesmo proibidas em determinados locais a fim de garantir sua preservação. Hoje, uma visão mais 

ampla demonstra que o ICMS Ecológico é um meio adequado de incentivar os municípios a criar 

ou defender a criação de mais áreas protegidas e a melhorar a qualidade das áreas já protegidas 

com o intuito de aumentar a sua arrecadação fiscal. Municípios que preservam suas florestas e 

conservam sua biodiversidade ganham uma pontuação maior nos critérios de repasse de ICMS e 

recebem recursos financeiros a título de compensação pelas áreas destinadas à conservação, e, 

ao mesmo tempo, um incentivo para a manutenção e criação de novas áreas para a conservação 

da biodiversidade. 

O argumento central para o PSA é o de que, quando uma sociedade define como área de 

preservação ambiental um determinado espaço ou localidade, a legislação ambiental pode 

acabar por congelar as potencialidades econômicas deste espaço ou localidade e dificultar 

a sua mobilização visando a gerar emprego e renda para os residentes. Neste sentido, 

como a área de preservação ambiental irá prestar serviços para o conjunto da sociedade 

(serviços de provisão, serviços de habitat, serviços regulatórios e serviços culturais), esta 

precisa por razões éticas (e não necessariamente legais) compensar financeiramente 

aqueles habitantes despojados de suas alternativas econômicas. 

Quando há um processo de contiguidade geográfica ou conurbação entre diferentes municípios de 

uma Unidade da Federação, os conflitos de interesse entre aqueles municípios que preservam 

parte significativa de seu espaço para a prestação de serviços ambientais e os demais que se 

beneficiam desses serviços (um jogo de soma zero) induzem a necessidade de serem criados 

fundos fiscais ou financeiros para estabelecer as necessárias compensações pelo PSA (ver Anexo 

5). Esses Fundos são criados a partir da necessidade das administrações públicas encontrarem 

alternativas para o desenvolvimento de atividades econômicas tradicionais, em decorrência das 
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regras de proteção ambiental que impõem significativas restrições ao uso de áreas consideradas 

protegidas. 

A criação dos Fundos decorre de duas funções fundamentais: a compensatória e a 

incentivadora. A Função Compensatória beneficia os municípios limitados no gerenciamento de 

seus territórios, pela existência de Unidades de Conservação ou áreas com restrições de uso. 

Esses municípios tendem a receber menos dinheiro quando da repartição feita pela Unidade da 

Federação, pois possuem menos atividades geradoras de arrecadação do ICMS (comércio, 

indústria e serviços). Já a Função Incentivadora atua como estímulo aos municípios, 

despertando o interesse na criação e/ou ampliação de áreas de conservação ou outros critérios 

relevantes para os Fundos, inclusive quanto aos aspectos qualitativos. 

As fontes de financiamento dos Fundos podem ser os orçamentos anuais e plurianuais dos 

Governos Estaduais, segundo diretrizes estabelecidas nas LDOs, ou, por delegação, alguma 

instituição pública da administração indireta (companhia ou autarquia de água e esgoto, de 

energia elétrica, etc.) onde os impactos positivos dos serviços ambientais são mais sensíveis. 
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ANEXO 5 

O FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DA 

RMSP 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é composta por diversas Áreas 

Protegidas e Unidades de Conservação que foram criadas e são regidas por 

instrumentos legais de proteção. São normas de âmbito federal, estadual e 

municipal, além dos princípios referentes a preservação ambiental inseridos na 

nossa Carta Magna. 

As Unidades de Conservação (UCs) são áreas delimitadas do território 

nacional, instituídas pelos governos federal, estadual e municipal, sob regime 

especial de administração; são criadas para a proteção de relevantes recursos 

ambientais, tais como, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 

subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da 

biosfera, a fauna e a flora. As Unidades de Conservação são reguladas pela Lei 

9.985/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e as 

unidades desse tipo, quando instituídas pelo Governo do Estado ou Prefeitura, 

serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 

Municipal. 

As unidades de proteção integral têm como objetivo preservar a natureza 

visando à proteção ao longo prazo de Unidades importantes ou sistemas 

completos de valores naturais ou culturais, a fim de preservar recursos genéticos, 

desenvolver educação ambiental e pesquisa científica. Permitem o uso indireto 

(que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais). 

Entre as unidades de proteção integral, os parques, as estações ecológicas e as 

reservas biológicas não se compatibilizam com a ocupação humana. 

Além das unidades de conservação federais e estaduais, existem muitos outros 

tipos de áreas que pertencem ou são controladas por grupos de interesse diverso 

e que fazem importantes contribuições à conservação e preservação da 

biodiversidade, entre elas estão as reservas indígenas. 

As populações residentes na área ali permanecem até a elaboração do plano de 

manejo (procedimento que vise a assegurar a conservação da diversidade 
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biológica e dos ecossistemas), quando se deve dar a indenização e realocação da 

população fora da unidade de conservação. A posse e domínio das terras são 

públicos e as áreas particulares devem ser desapropriadas.  

Nos parques são permitidas a visitação pública e a sua utilização para fins 

recreativos, educacionais e científicos. Para conciliar estes usos com o objetivo 

de preservação dos ecossistemas existentes, os parques também deverão ter um 

Plano de Manejo que contenha seu zoneamento e normas de uso. 

As unidades de uso sustentável têm como objetivos a conservação e o uso 

sustentável dos recursos naturais. Permitem o uso direto, que envolve a coleta e 

uso, comercial ou não, dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos 

na Lei Federal nº 9985/2000. O uso sustentável é a exploração do ambiente de 

maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. 

O Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento (FUMEFI) do 

Estado de São Paulo abordará nova atribuição a um fundo já existente com 

especificação de diversos novos critérios socioambientais e, posteriormente, será 

complementado por outro instrumento normativo que especificará os atores 

interessados, Conselho Gestor e fontes de recursos. O novo Fundo terá 

abrangência estadual, porém inicialmente será aplicado apenas na Região 

Metropolitana de São Paulo – RMSP. A RMSP é constituída por 39 municípios e 

representa 3,4% do total do território do Estado de São Paulo, com uma área de 

8.051 Km². 

O FUMEFI, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, tem por 

finalidade financiar e investir em projetos de interesse da Região Metropolitana da 

Grande São Paulo. Suas aplicações são operacionalizadas por meio de contratos, 

celebrados entre a beneficiária (Prefeituras), e o Agente Promotor do Fundo, no 

caso a própria Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano. Os repasses são 

efetuados para pagamento de obras executadas, sendo realizados por intermédio 

do Agente Financeiro do Fundo, o Banco do Brasil, após fiscalização e aprovação 

do Agente Técnico, a EMPLASA. Toda a operacionalização e pagamentos são 

ordenados pela Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo. 
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A EMPLASA, como Agente Técnico, é responsável pelo enquadramento do pleito 

encaminhado pelas Prefeituras ao interesse metropolitano e pelo 

acompanhamento e fiscalização dos projetos desenvolvidos ou executados com 

recursos do FUMEFI. As obras financiadas pelo Fundo devem ser revestidas de 

interesse metropolitano garantindo que recursos liberados pelo Governo do 

Estado não atendam unicamente aos interesses locais de cada município.  

A Lei 1817/78 já estabelece disciplina à instalação de atividades industriais na 

RMSP e reconhece como área de proteção ambiental apenas os mananciais 

metropolitanos impedindo o lançamento de efluentes industriais, restringindo 

instalação de algumas atividades entre outros impedimentos devido à natureza 

destas áreas. Entretanto há outros espaços territoriais especialmente protegidos, 

assim como os mananciais, e as unidades de conservação da natureza estão 

entre a modalidade mais expressiva destas áreas protegidas. 

A reestruturação do FUMEFI, em processo de elaboração, tem como objetivo criar 

critérios socioambientais ao repasse do FUMEFI e analisar as diretrizes legais de 

modo a possibilitar tanto a conservação da natureza através da compensação 

financeira repassada aos municípios da RMSP como a garantia do 

desenvolvimento sustentável dando efetividade às normas já existentes. O Fundo 

poderá dar significativa contribuição ao uso sustentável das bacias e das 

microbacias hidrográficas nas quais, além da poluição ambiental, a perda da 

cobertura original tem agravado o assoreamento dos rios e represas 

diminuindo a vida útil desses ativos, além de dificultar a purificação da água 

filtrando-a naturalmente pelas florestas e aumentar os investimentos em 

dragagem e tratamento para a remoção de sedimentos nas bacias. 
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VII. PARA QUEM FAZER: PROPOSTAS DE INTERAÇÃO COM A AGENDA 

TEMÁTICA DO PLANO NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 

No Capítulo 4 do Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), são 

apresentadas diretrizes que consubstanciam princípios de caráter permanente 

para definição das estratégias a serem adotadas pelo Plano. Estas estratégias 

irão orientar a tomada de decisão para o estabelecimento das ações 

programáticas do PNRH. 

As diretrizes do PNRH foram estabelecidas sob a ótica das seguintes 

perspectivas de análise: 

 conceitos e políticas regentes das ações do PNRH; 

 inserção espacial e cenários prospectivos de desenvolvimento; 

 contexto intra-setorial e intersetorial da gestão dos recursos hídricos; 

 natureza dos problemas dos recursos hídricos; 

 outras abordagens temáticas. 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos configura-se como o conjunto 

estratégico de ações e relações interinstitucionais, instrumentos de política, 

informações e ferramentas de apoio à decisão, ações de comunicação social, 

fontes de financiamento e, também, intervenções físicas seletivas que, ao serem 

implementadas pela União, possibilitam e potencializam o equacionamento e as 

soluções regionais ou locais de problemas relativos aos recursos hídricos e, 

simultaneamente, estruturam uma ótica nacional indispensável ao seu efetivo 

gerenciamento, respeitadas as diretrizes de descentralização e o princípio da 

subsidiariedade, como predicados inerentes ao SINGREH que se quer edificar. 

Diante dessa definição e à luz dos conceitos apresentados, em consonância com 

as Metas de Desenvolvimento do Milênio e com os compromissos assumidos na 

Agenda 21 Brasileira, o Plano Nacional tem o objetivo geral de estabelecer um 

pacto nacional para a definição de diretrizes e políticas públicas voltadas para a 

melhoria da oferta de água, em qualidade e quantidade, gerenciando as 

demandas e considerando ser a água um elemento estruturante para a 
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implementação das políticas setoriais, sob a ótica do desenvolvimento sustentável 

e da inclusão social. 

Os objetivos estratégicos, que representam o que se pretende alcançar com a 

implementação do PNRH, orientam a definição das suas estratégias, que se 

consolidam na forma de diretrizes, programas e metas. Tais objetivos estratégicos 

(finalísticos) contemplam três dimensões: 

 a melhoria das disponibilidades hídricas, superficiais e subterrâneas, 

em qualidade e em quantidade; 

 a redução dos conflitos reais e potenciais de uso da água, bem como 

dos eventos hidrológicos críticos; 

 a percepção da conservação da água como valor socioambiental 

relevante. 

Quando se analisam as diretrizes gerais do PNRH e os seus princípios 

norteadores, observa-se que a questão dos impactos econômicos e ecológicos 

das mudanças climáticas sobre as disponibilidades hídricas, sobre o agravamento 

dos conflitos reais e potenciais no uso da água, e sobre a percepção do seu valor 

ainda não era objeto de especial preocupação dos stakeholders ou até mesmo da 

opinião pública brasileira em geral. Daí a origem político-institucional da 

demanda da sociedade para a elaboração desse Relatório CGEE-ANA 

relativo à agenda sobre recursos hídricos e adaptação às mudanças 

climáticas. 

Complementando a temática já desenvolvida nas demais seções deste relatório 

(Eixo 5) e nos outros Eixos do Relatório Geral CGEE-ANA, destacaremos nesta 

seção VII os aspectos distributivos dos impactos das mudanças climáticas 

sobre os recursos hídricos. Trata-se de delimitar os setores produtivos, as 

regiões do País e os diferentes grupos sociais que poderão se beneficiar ou 

sofrer os impactos adversos das mudanças climáticas. 

Quanto aos aspectos distributivos regionais e sociais, o estudo da FEA/USP 

aponta que: 1) o principal impacto das mudanças climáticas é a ameaça maior às 

regiões mais pobres do País, intensificando as desigualdades regionais; 2) elas 

aumentam a concentração das atividades no espaço e reforçam também as 
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desigualdades sociais, aumentando a pobreza; 3) a redução do bem-estar nas 

áreas rurais pode gerar pressões sobre as aglomerações urbanas, embora haja 

setores e regiões que se beneficiam do processo; 4) as maiores perdas deverão 

ocorrer no interior; 5) as regiões mais vulneráveis às mudanças climáticas no 

Brasil são a Amazônia e o Nordeste (ver Box 17), justamente as mais pobres no 

contexto nacional. 
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BOX 17 

NORDESTE: CRESCIMENTO RÁPIDO E DESENVOLVIMENTO LENTO 

Se há uma região brasileira na qual a crescente escassez da água tem comprometido o seu processo de desenvolvimento 

trata-se do Nordeste. Uma decadência socioeconômica que se prolonga por mais de um século; basta lembrar que, em torno 

de 1890, o PIB per capita do Nordeste era o dobro do PIB per capita de São Paulo e que, atualmente, esta relação é de apenas 

32 por cento (2011). 

Toda vez que o IBGE divulga os dados do PIB por Estados e Municípios, há muito que se comemorar quando o PIB per capita do 

Nordeste cresce acima do crescimento do PIB per capita do Brasil. Afinal, trata-se de um esforço das instituições públicas e privadas 

nacionais para atenuar os desequilíbrios regionais no País. Entretanto, se muito se fez muito mais há a ser feito para acelerar a 

convergência no padrão de vida dos que vivem naquela região e dos que vivem nas áreas mais desenvolvidas. 

Em 2011, o PIB per capita do Nordeste representava apenas 37% do PIB per capita do Sudeste e o PIB per capita dos Estados do 

Nordeste era pouco expressivo em relação ao PIB per capita do Estado de São Paulo: Maranhão (24%), Piauí (24%), Alagoas (28%), 

Paraíba (29%); mesmo Sergipe, com o maior PIB per capita do Nordeste, representava apenas 38%. É indispensável, pois, expandir a 

intensidade e a cadência da acumulação de capital (físico, humano, institucional) do Nordeste bem acima do que vier a ocorrer nas 

nossas áreas mais desenvolvidas. Mas isto não basta. 

Cabe destacar que o PIB não é uma medida precisa com relação às diferenças de padrão de vida dos brasileiros em diferentes 

Estados, Regiões e Municípios, e como indicador de prosperidade e de bem estar de determinada sociedade. No PIB não são 

contabilizadas muitas contribuições essenciais positivas ao bem estar da população (trabalhos domésticos, atividades benevolentes, 

lazer e tempo livre, etc). Não são contabilizadas também as transferências governamentais que compõem a renda familiar (previdência 

rural, bolsa família, benefícios sociais continuados). Não se atribui valor econômico aos serviços ambientais dos ecossistemas (de 

provisão, de habitat, regulatórios, culturais) que são indispensáveis para uma boa qualidade de vida. 

O processo de desenvolvimento sustentável de uma região, que pressupõe o seu crescimento econômico, dependerá, 

fundamentalmente, da sua capacidade de organização social e política, que se associa ao aumento da autonomia local para a tomada 

de decisões; ao aumento da capacidade para reter e reinvestir o excedente econômico gerado pelo processo de crescimento local; a 

um crescente processo de inclusão social e a um processo permanente de conservação, preservação e restauração do ecossistema 

regional. 

É possível observar o descompasso entre os ritmos de crescimento econômico do Nordeste e de seu processo de desenvolvimento 

através de diferentes indicadores socioeconômicos e ambientais. Um desses indicadores é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento 

Municipal (IFDM) que se inspirou no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ONU, constituído por três conjuntos de variáveis 

com igual ponderação: Emprego e Renda, Educação e Saúde. É um indicador multifacetado mais complexo do que o IDH o qual, por 

ter uma cobertura homogênea em quase 200 países, é limitado pela qualidade dos sistemas de informações dos países menos 

desenvolvidos da África.  

Os resultados do IFDM para 2010 mostram que: dos 1794 municípios do Nordeste apenas 5 apresentaram um alto índice de 

desenvolvimento; 1221 apresentaram IFDM baixo ou regular; 1420 apresentaram baixo valor no componente Emprego e Renda do 

IFDM. Ressalta-se, contudo, que o Nordeste foi a macrorregião brasileira que mais evoluiu de 2000 a 2010: 97,8% (1748) municípios 

apresentaram crescimento do IFDM. 

Um ponto crítico nesta história é que, o Nordeste assim como o Brasil, durante os últimos anos, abandonou a prática dos processos de 

planejamento de médio e longo prazo, particularmente o planejamento dos recursos hídricos, concentrando as suas ações de políticas 

públicas principalmente na promoção de novos projetos de investimento públicos e privados para acelerar o seu crescimento 

econômico. 
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Os impactos das mudanças climáticas sobre os desequilíbrios regionais de 

desenvolvimento podem ser ilustrados pela Curva de Williamson (ver Figura 18).  

A distribuição espacial das atividades econômicas, nos dois ciclos de expansão 

da economia brasileira no Pós-II Grande Guerra, permite definir uma periodização 

que mostra três diferentes momentos. O período de concentração econômica 

espacial, que ocorre de 1950 a 1975. O período de desconcentração econômica 

espacial, que vai da segunda metade dos anos 1970 até a primeira metade dos 

anos 1980 (1976-1986). E, finalmente, o período que vai de 1986 até o início do 

século 21, de relativo equilíbrio na participação das economias regionais no 

Produto Interno Bruto, indicando o esgotamento ou a desaceleração do processo 

de desconcentração. Portanto, o Brasil está, atualmente, num ponto da Curva de 

Williamson em que o processo de desconcentração espacial do crescimento 

econômico nacional, iniciado nos anos 1970, tende a se estabilizar. 

FIGURA 18 

CURVA DE WILLIAMSON* 

 

* adaptação do artigo de J. Williamson, em Economic Development and Cultural Change, vol. 13. 
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A Curva de Williamson identifica o grau de disparidades regionais de 

desenvolvimento pelo índice de Vw, um coeficiente estatístico de variação que 

mede as diferenças do PIB per capita de cada Estado em relação ao PIB per 

capita do País, ponderadas pelas respectivas participações relativas no total da 

população brasileira. O seu valor varia de 0,0 (perfeita igualdade regional) a 1,0 

(perfeita desigualdade inter-regional). A dimensão histórica de cada fase da curva 

varia de país para país e de região para região. No caso brasileiro, a reflexão 

mais importante em torno da configuração desta curva (que se assemelha à curva 

de Kuznets para medir a evolução das desigualdades sociais na distribuição de 

renda) está na análise prospectiva sobre a sua tendência nos novos ciclos de 

expansão. O estudo da FEA/USP sinaliza que a possibilidade maior é a de 

que as mudanças climáticas podem se somar aos fatores de concentração 

espacial de desenvolvimento (linha B na Figura 19), ainda que como uma 

configuração microrregional diferente da observada até agora. 

Muitos municípios brasileiros tornaram-se economicamente deprimidos porque 

passaram por um período de crescimento no qual usaram predatoriamente ou de 

forma não sustentável sua base de recursos naturais (ver Box 7 e Figura 8). A sua 

reestruturação econômica visando a vivenciar um novo ciclo de desenvolvimento 

dependerá, entre outros fatores, da sua maior disponibilidade de capital 

institucional. O capital institucional é um elemento fundamental para transformar 

experiências de ciclos de crescimento em processos de desenvolvimento 

sustentável, como pode ser ilustrado pelos municípios do Centro-Oeste. 

Há dezenas de municípios do Centro-Oeste brasileiro que se especializaram na 

produção de grãos e de carnes e que vem crescendo razoavelmente ao longo do 

tempo. Todos os indicadores de crescimento econômico lhes são favoráveis. 

Expandem-se o PIB per capita, a base tributável, a renda e o emprego. 

Entretanto, esses municípios têm imensas dificuldades para se desenvolver do 

ponto de vista socioambiental: uma dificuldade para transformar um status de 

crescimento econômico em um contexto de desenvolvimento sustentável. 

Basta comparar os seus indicadores de desenvolvimento com os indicadores de 

municípios do Meio-Oeste Norteamericano com tamanho, estruturas produtivas e 

grau de especialização semelhantes. Faltam-lhes os elementos necessários e 
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suficientes para diversificar sua base produtiva, para adensar suas cadeias 

produtivas e para diferenciar os seus produtos. Ficam vulneráveis às intensas 

flutuações de preços das commodities em que se especializaram. Uma queda 

brusca nos preços e nos mercados dessas commodities, e os efeitos 

multiplicadores passam a funcionar com sinal negativo. 

Frequentemente, a escolha das estratégias das empresas na fronteira agrícola do 

Centro-Oeste se voltam para a produção de segmentos pouco sofisticados do 

mercado; aqueles segmentos que se baseiam em fatores produtivos não 

especializados: disponibilidade de recursos naturais de melhor qualidade, clima, 

abundância de mão de obra não qualificada, posição geográfica, etc. Por 

exemplo: há mais de 110 produtos potenciais nos segmentos para frente da 

cadeia produtiva de soja onde os municípios do Centro-Oeste poderiam competir. 

Entretanto, quando se observa a sua estrutura produtiva quase todos dedicam-se 

às atividades da cadeia produtiva nas quais menos se agrega valor econômico 

relativamente: grãos, farelos e óleos. 

O que falta, pois, para que as estratégias de escopo dos produtores do Centro-

Oeste não se limitem apenas à redução dos custos do que produzem e busquem 

a diferenciação inovadora dos seus produtos visando a comandar um prêmio nos 

seus preços, a ganhar fatias crescentes dos mercados, a resistir mais fortemente 

às flutuações cíclicas e sazonais dos mercados e a reduzir sua dependência das 

benesses dos governos. Diferenciar para competir; inovar para progredir; adotar 

estratégias de escopo que ampliem a liberdade de escolha. 

Um ponto crítico é a ausência em um grande número de municípios do Centro-

Oeste dos chamados capitais intangíveis. O capital físico, formado por 

máquinas, equipamentos e infraestruturas, é uma condição necessária mas não 

suficiente para que um município ou uma região possa se desenvolver. O 

desenvolvimento, como afirma Celso Furtado, é, principalmente, um processo de 

ativação e canalização de forças sociais, de melhoria da capacidade associativa, 

de exercício da iniciativa e da criatividade. Portanto, trata-se de um processo 

social e cultural, e apenas secundariamente econômico. Assim, o 

desenvolvimento de uma região ou localidade, no longo prazo, depende 

profundamente da sua capacidade endógena de organização social e política 
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para modelar o seu próprio futuro, o que se relaciona, em última instância, com a 

disponibilidade de diferentes formas de capitais intangíveis na região ou 

localidade (capital humano, capital social, capital cultural, etc.). 

Entre estas formas, destaca-se o capital institucional. Este capital é formado 

pelas instituições ou organizações públicas (três níveis de governo) e privadas 

(segundo e terceiro setores): o seu número, sua qualidade, o ambiente de 

relações interinstitucionais (cooperação, tensão e conflito, parceria ou 

neutralidade, etc.), o seu grau de dinamismo e de modernidade. Há um certo 

consenso entre muitos analistas, que diferenças nas instituições econômicas são 

a causa fundamental de diferenças no desenvolvimento de países, regiões e 

localidades. Bom governo, boas escolas e bons empreendedores, e não apenas 

máquinas modernas e recursos naturais de qualidade, fazem essas diferenças. 

Destaca-se também uma boa gestão sustentável de sua base de recursos 

naturais. 

Há um conjunto de macrodiretrizes do Plano Nacional de Recursos Hídricos 

que contempla uma perspectiva espacial, por unidades geográficas de 

intervenção, nas quais os limites não necessariamente coincidem com as 

das bacias hidrográficas. A principal das macrodiretrizes desta perspectiva 

propõe:  

“detalhar, oportunamente, programas regionais em termos do ordenamento das 

ações e das atividades necessárias a cada unidade de intervenção, 

contemplando: (a) modelos institucionais de gestão apropriados à natureza dos 

problemas a enfrentar; (b) ênfases e prioridades na implantação de instrumentos 

de gestão de recursos hídricos, próprios a cada região; e (c) intervenções físicas 

estruturais de cunho regional, destinadas à recuperação das disponibilidades 

hídricas, em quantidade e qualidade, e à sua conservação e aproveitamento de 

forma ambientalmente sustentável”; 

Numa perspectiva de longo prazo, estas diretrizes recomendam que, no 

desenvolvimento tanto das áreas economicamente deprimidas quanto as áreas de 

fronteira agrícola ou minerária, devem-se estar atento às mudanças climáticas e 

sua capacidade de impactar negativamente as potencialidades de crescimento 

regional. Os limites de crescimento podem esbarrar nas restrições hídricas, pois 
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como diz estudos da OECD, mudança climática é, em grande parte, mudança 

hídrica, pois a mudança climática afeta todos os aspectos do ciclo hidrológico 

(Climate Change is, to a large extent, water change). 

Finalmente, cabe destacar os impactos distributivos das mudanças 

climáticas sobre os grupos sociais mais pobres das populações nacionais e 

regionais. Por não dispor de capitais (material, intelectual, financeiro, etc.), estes 

grupos encontram-se mais vulneráveis às mazelas das mudanças climáticas, 

impossibilitados de construir e implementar estratégias de sobrevivência mais 

digna. Assim, é indispensável que, ao se formularem as políticas de adaptação e 

de mitigação às mudanças climáticas, procure-se articular critérios de eficiência e 

confiabilidade com critérios de equidade social. 

Em princípio, não se pode afirmar que os critérios de eficiência econômica e 

de equidade social (ou de distribuição de renda e de riqueza) que orientam a 

seleção e a prioridade de investimentos assim como as ações regulatórias 

sejam mutuamente exclusivos. Um programa ou projeto de investimento, como 

o de melhoria da competitividade de um arranjo produtivo local de fruticultura no 

Nordeste, pode se enquadrar no critério de eficiência e no critério de distribuição, 

pois aumenta os fluxos de comercialização, as margens de lucro, e, enfim, a 

competitividade agrícola regional e, ao mesmo tempo, pode beneficiar os 

pequenos produtores de menor nível de rendimentos. O que interessa ressaltar 

é a ênfase dada ao programa ou projeto. Os programas ou projetos de 

natureza distributiva, por exemplo, devem, na maioria das vezes, ser eficientes 

sob o aspecto econômico. Contudo, o objetivo distributivista colocará todo o 

empenho, intencionalmente, nas ações e medidas que tenham maior 

probabilidade (ou que nos dão certeza) de beneficiar os grupos sociais de 

baixa renda na região. 

Embora possam ocorrer programas ou projetos com caráter fundamentalmente 

distributivo (e.g., programa de nutrição para grupos de baixa renda) e outros de 

caráter eminentemente de eficiência (e.g., criação de infraestrutura econômica 

para atuação de programas industriais num sistema de concorrência entre 

regiões), essa desvinculação é tanto mais obscura quanto mais longo for o 

período em que se avaliam os impactos dos programas e dos projetos (e.g., 
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programas de educação para a população de baixa renda, os quais no longo 

prazo gerarão recursos humanos qualificados para o sistema produtivo). 

As diferentes ações públicas e privadas de expansão econômica poderão afetar a 

distribuição da renda e da riqueza em suas áreas de atuação, através de 

benefícios derivados dos salários e dos rendimentos privados gerados pelas 

atividades produtivas e, também, dos benefícios dos projetos sociais não 

diretamente produtivos (por exemplo, educação e saúde). Na análise dos efeitos 

distributivos desses projetos não diretamente produtivos, é importante introduzir a 

dimensão temporal. À medida que a ênfase está na solução de problemas sociais 

pela alocação de fundos em programas diretamente ligados a esse setor, a 

estratégia é de curto prazo (políticas sociais de natureza compensatória). Quando 

se introduz a dimensão de longo prazo, a estratégia de desenvolvimento tem de 

considerar que o uso alternativo de fundos em projetos com efeitos distributivos 

positivos (a mobilização de atividades produtivas locais em áreas de alto risco 

social) pode melhorar consideravelmente as carências existentes e vir a se 

constituir em solução mais adequada e com maior sustentabilidade. No longo 

prazo, eficiência e distribuição podem estar bastante interligadas, quase 

sempre. 

Enfim, o desenvolvimento social tem como fundamento uma concepção 

mais ampla de bem-estar de todos os brasileiros, que envolve o bem-estar 

físico, moral e espiritual, e não apenas a obtenção de algum bem ou serviço 

determinado. Esta concepção implica em que o planejamento tanto das 

políticas sociais quanto do portfólio de investimentos sociais tem que ser 

integrado, e não se constituir apenas em uma lista de decisões e de ações 

estratégicas, organizadas de maneira segmentada e parcial por diferentes 

especialistas. E que os estudo sobre os impactos econômicos e ecológicos 

das mudanças climáticas devem destacar os efeitos distributivos dessas 

mudanças. 
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VIII. CONCLUSÕES GERAIS 

A OECD, em estudo divulgado no ano passado visando a subsidiar políticas para 

adaptação e mitigação dos impactos das mudanças climática sobre os recursos 

hídricos, adota uma abordagem baseada em risco. Utilizando conceitos derivados 

do economista F. H. Knight, distingue risco de incerteza. Risco descreve a 

plausibilidade de um evento incerto do qual a probabilidade de ocorrência pode 

ser estimada com confiabilidade. Incerteza descreve situações em que a 

probabilidade de ocorrência não é conhecida e talvez não possa ser conhecida. 

Risco é, portanto, a incerteza que pode ser mensurada com confiabilidade52. 

O estudo destaca que os riscos relacionados com a água – se há excesso, 

se há escassez, se é pouco confiável, se é de má qualidade – tendem a 

crescer com as mudanças já observadas nos sistemas de água no Mundo, e 

que uma abordagem baseada em risco pode prover uma abordagem flexível, 

dinâmica e orientada para o futuro para adaptação e mitigação na ausência 

de previsões acuradas e confiáveis sobre as mudanças climáticas. 

Os economistas, quando são convocados para elaborar e implementar uma 

política pública, quase sempre se deixam guiar pelos princípios da eficiência. 

Definem os objetivos da política; quantificam esses objetivos em metas; 

selecionam os instrumentos de intervenção mais apropriados para que os 

objetivos sejam atingidos; e estabelecem mecanismos de controle e avaliação 

para acompanhar a eficiência e a eficácia da política. 

Tudo isso produz um sistema coeso e exato, que permite aos economistas falar 

sobre a política com otimismo sobre os resultados esperados. Esse otimismo 

leva-os quase sempre a despir a política econômica de redundâncias protetoras. 

As redundâncias, que normalmente são interpretadas como formas de 

desperdício, são, na verdade, salvaguardas corretivas dos rumos menos 

adotados inicialmente. 

                                                           
52 OECD Studies on Water - Water and Climate Change Adaptation - Policies to Navigate Uncharted Waters, Paris, 2013. 

     Knight, F. H. – Risk, Uncertainty and Profit, Boston, 1921. É interessante observer que o Risky Business Report divulgou, em 

junho deste ano, relatório apresentando uma nova abordagem para os riscos empresariais com uma estrutura para medir e 

mitigar suas próprias exposições ao risco climático, com depoimentos de Robert Rubin, Michael Bloomberg entre outros líderes. 

“The defining issue of our era is global climate change” (R. Rubin). 
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Os economistas, cada vez mais, estão trabalhando profissionalmente com 

modelos abstratos, que incorporam, cada vez menos, componentes institucionais 

e psicossociais da realidade sobre a qual intervêm e, portanto, diminuem 

significativamente a sua capacidade de predizer as mudanças que podem ocorrer 

a partir dos instrumentos que controlam. 

Sabem, por exemplo, que uma política monetária restritiva inibe o crescimento 

econômico, diminui as importações e favorece o equilíbrio da balança comercial. 

Entretanto, num contexto de incertezas sobre as reações comportamentais diante 

de uma ameaça à estabilização ou de uma crise cambial, acabam por explodir os 

valores das taxas de juros para torná-las menos passivas a erros, com resultados 

adversos para os níveis de renda e de emprego. 

A pobreza é a falta de redundâncias. Um país que não dispõe de alternativas 

para resolver um mesmo problema é um país pobre: somente uma estrada para ir 

do ponto A ao ponto B; falta energia numa região, não há dispositivos 

compensatórios de suprimento; etc. 

Uma política pública é pobre quando, por falta de redundâncias, uma falha de 

uma de suas partes pode pôr toda a política em perigo. Quando, por exemplo, no 

segundo semestre de 1986, o sucesso do Plano Cruzado ficou na dependência 

restritiva do congelamento de preços, ampliaram-se as chances de um desastre. 

Por isso, é sempre recomendável que, na concepção das políticas 

econômicas, se substituam as normas de eficiência por normas de 

confiabilidade, as quais se orientam mais para evitar o fracasso do que para 

garantir um retumbante sucesso. O uso das normas de confiabilidade estimula 

uma participação mais ampla de atores com formação profissional diferenciada 

para abrir os horizontes dos economistas, com suas ideologias primárias da 

realidade social. Permite, também, cobrir as políticas de redundâncias protetoras, 

tornando-as mais resistentes a choques exógenos, a efeitos inesperados e às 

falhas comuns nas predições condicionais. 

A equipe técnica da FEA/USP que elaborou o estudo sobre a economia da 

mudança climática no Brasil, tem consciência das limitações deste estudo53, 

                                                           
53 Margulis, S. , Debeux, C. B. S. and Marcovitch, J. The Economics of Climate Change in Brazil: Costs and Opportunities, 

FEA/USP, 2011. 
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destacando: 1) o uso de um único modelo global no qual a análise econômica e a 

análise de setores específicos foram elaboradas tendo como base simulações de 

funções de distribuição de probabilidade de muitos parâmetros; 2) a abordagem 

determinística do estudo, isto é, a omissão explícita do risco e da incerteza, e a 

ênfase nos valores médios esperados. 

O estudo da OECD analisa as principais fontes de incerteza e de hiatos de 

conhecimento associadas com as avaliações típicas dos impactos das 

mudanças climáticas sobre os recursos hídricos: 

 Incerteza relacionada com cenários, tendências de emissões e modelos: a 

modelagem da incerteza pode ser reduzida de alguma forma através da 

rodada de muitos modelos ligeiramente diferentes do sistema climático ou 

milhares de rodadas de um único modelo; 

 Resolução não refinada / escala inadequada: em geral, o nível de 

confiança ou de confiabilidade nas projeções das mudanças climáticas 

diminui à medida que cresce sua utilidade potencial para o processo de 

decisão para ações adaptativas e ações mitigatórias; quando a escala 

espacial diminui (do global para o regional e o local) as projeções tornam-

se menos consistentes entre os modelos; 

 Menor confiança em parâmetros críticos do clima: há um grau maior de 

confiança ou de confiabilidade em estimativas de mudanças de 

temperatura, do que em mudanças na precipitação e na evaporação; 

infelizmente, a precipitação, o principal insumo para sistemas de água 

doce, não é adequadamente simulada nos atuais modelos de clima; 

 Um foco em mudanças na média: mudanças nas médias são mais fáceis 

de projetar do que mudanças nos extremos; contudo, projeções de médias 

crescentes de temperatura e mudanças nas médias anuais de precipitação 

são de uso limitado para o processo decisório relativo às ações de 

mitigação e de adaptação; 

 Um intervalo ampliado de futuros possíveis: incertezas na avaliação dos 

impactos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos surgem em 

todas as etapas do processo de avaliação; os progressos científicos podem 

reduzir ou expandir os intervalos de incerteza. 
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O estudo da OECD propõe a seguinte estrutura para a avaliação e gestão de 

risco na segurança hídrica: 

FIGURA 19 

Uma Estrutura baseada em Risco para a Segurança Hídrica 

Fonte: OECD., op. cit., chap. 2. 
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A contribuição da análise econômica para avaliar os impactos econômicos e 

ecológicos das mudanças climáticas sobre os recursos hídricos é relativamente 

limitada. Trata-se de um campo de análise com uma sobrecarga de incertezas e 

de desconhecimentos. Quanto mais raro e desconhecido um evento, mais difícil é 

identificar os impactos e até mesmo as suas próprias ocorrências no longo prazo, 

o que dizer então do prazo ultralongo (medido em unidades seculares). 

Eventos extremos têm um impacto sobre a quantidade e a qualidade da água que 

resulta em riscos para o bem-estar social sustentável da população, para os 

ativos físicos e para os ecossistemas. As avaliações típicas das mudanças 

climáticas sobre os recursos hídricos são de uso restrito, particularmente quando 

se trata de tomar decisões operacionais específicas sobre ações mitigatórias e 

ações adaptativas nas políticas públicas. 

Entretanto, há um grande esforço analítico de investigação científica sendo 

realizado pelos economistas em busca de adaptar suas estruturas teóricas e suas 

metodologias visando a compreender melhor os custos e os benefícios sociais de 

suas diretrizes e recomendações para a alocação de recursos escassos 

intertemporalmente ou entre gerações quanto às políticas ambientais. 

Do ponto de vista macroeconômico, podem ser citados dois destes esforços 

analíticos: um relativo à economia brasileira tão somente, e outro relativo à 

economia global. O estudo Economia da Mudança Climática no Brasil (FEA/USP) 

representa trajetórias futuras da economia brasileira, caso o Mundo se 

desenvolva globalmente segundo as premissas econômicas dos dois cenários 

climáticos do IPCC (sem mudança de clima e com mudança de clima). Estima-se 

que, sem mudança de clima, o PIB brasileiro será, em 2050, de R$15,3 trilhões 

(em reais de 2008) e R$16 trilhões no outro cenário. “Antecipados para o valor 

presente a uma taxa de desconto de 1 por cento ao ano, as perdas ficariam entre 

R$719 bilhões e R$3,6 trilhões, o que equivaleria a jogar fora pelo menos um ano 

inteiro de crescimento nos próximos quarenta anos”. Ou seja, o Estudo da 

FEA/USP prevê que, no cenário com mudança de clima, haveria uma perda de 

US$874 de renda per capita para o cidadão médio brasileiro, uma redução anual 

da ordem de US$200 bilhões no consumo anual das famílias brasileira e uma 

tendência a aumentar a pobreza do País até 2050 (horizonte analisado). 
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Há diversos modelos de projeção dos acréscimos da temperatura em escala 

global. Num dos modelos, coordenado por William Nordhaus na Universidade de 

Yale, procura-se balancear os custos de abatimento (redução) e os custos dos 

danos (perdas) dos impactos das mudanças climáticas, considerando que: 1) os 

danos maiores com as temperaturas maiores; 2) os custos de abatimento maiores 

com metas de temperatura menores; 3) o acréscimo nos custos com pequena 

participação e abatimento ineficiente; 4) os custos dos danos menores com 

desconto. O modelo procura definir qual objetivo do limite no acréscimo da 

temperatura (de 2ºC a 6ºC) que minimiza a soma dos custos de abatimento e de 

danos na mudança climática (custos totais). Nos custos dos danos, não se 

incluem os custos de eventuais danos catastróficos ou tipping points, ou até 

mesmo impactos cuja quantificação é mais difícil como, por exemplo, a 

acidificação dos oceanos. Os resultados das aplicações do modelo (2000 – 2100) 

são apresentados em termos do objetivo ou meta de temperatura e, 

principalmente, os custos minimizados de investimento em termos da renda 

global. 
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Características do Modelo Projetado 

Meta de elevação da temperatura 

com maiores benefícios sociais 

líquidos  

Custos em termos da renda global 

(%) 

1. Custos totais de diferentes metas 

de temperatura pressupondo 100 

por cento de eficiência e nenhum 

desconto 

2.1 4⁄ ºC 2.9% 

2. Custos totais de diferentes metas 

de temperatura pressupondo custos 

de abatimento ineficientes por 

causa da limitada participação (50% 

das emissões globais) e taxa de 

desconto igual a zero 

3.8ºC 3.8% 

3. Custos totais de diferentes metas 

de temperatura pressupondo 

participação limitadas e desconto 

(4% ao ano) das rendas futuras 

4.0ºC 2.5% 

Fonte: W. Nordhaus, op. cit. 

 

A decisão de alocar recursos escassos em ações mitigatórias e ações 

adaptativas para atenuar os impactos ecológicos e econômicos das 

mudanças climáticas sobre os recursos hídricos é particularmente 

complexa em países em processo de desenvolvimento onde se destaca uma 

avalanche de demandas (erradicação da pobreza, melhoria dos níveis de 

saúde e de educação, etc.) para o uso dos recursos (materiais, humanos, 

institucionais) escassos da sociedade. Contudo, é bom lembrar as palavras 

de Guimarães Rosa: “Uma coisa é pôr ideias arranjadas; outra é lidar com 

país de pessoas, de carne e sangue, de mil e tantas misérias... De sorte que 

carece de se escolher”. 

 

 

 


