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PREFÁCIO 

 
O Brasil tem muitos desafios a enfrentar no processo de acessão à OCDE. 

 

O País depositou seu pedido para ingressar na Organização em 2017 e, desde então, vem 

adequando legislações e práticas ao aquis regulatório da OCDE. Em 2022, o Conselho da 

Organização decidiu dar início às discussões para a acessão do Brasil como membro 

pleno. 

 

Durante esse período, o Brasil passará pelo exame de diferentes Comitês e terá que revisar 

e adaptar sua política regulatória para se adequar às decisões, recomendações e diretrizes 

negociadas pelos membros da Organização, ao longo das últimas décadas. Em matéria de 

sustentabilidade e meio ambiente, a OCDE possui um abrangente trabalho encabeçado 

pelo Comitê de Política Ambiental e pelo Comitê de Biotecnologia e Químicos sob a 

Diretoria de Meio Ambiente.  

 

A OCDE vem se transformando em importante foro internacional para discutir o tema 

meio ambiente, auxiliando os países no alcance da “Agenda 2030” da Organização das 

Nações Unidas (ONU) e no incentivo à adoção de políticas e diretrizes para 

implementação dos diversos conceitos como crescimento verde e sustentabilidade.  

 

A presente pesquisa procura oferecer uma visão geral das atividades da OCDE para esse 

importante tema internacional: políticas públicas defendidas e regulações recomendadas, 

princípios, instrumentos legais e processo de supervisão. O trabalho examina como cada 

um dos conceitos evoluiu ao longo do tempo e, procura mostrar como a Organização vem 

acompanhando a evolução de cada um de seus membros, por meio de uma métrica 

própria, com indicadores de desempenho. Ainda, acompanha como cada membro vem 

implementando tais regras e instrumentos por intermédio das atividades do Secretariado 

e órgãos técnicos da OCDE. Todo esse material será apresentado e analisado pelos 

membros da Organização durante o processo de acessão do Brasil. 

 

Cada capítulo é focado em um tema relacionado à sustentabilidade e crescimento verde, 

incluindo as estratégias atuais da OCDE sobre sustentabilidade relacionados ao COVID-

19 e a noção de recuperação verde; os setores-chave do crescimento verde (energia, 

agricultura e transporte); biodiversidade; recursos materiais e minerais; economia 

circular; comércio e meio ambiente; economia oceânica sustentável; inovação e 

investimento.  Todos esses temas são de grande importância para a Organização no 

desenvolvimento de indicadores e de guidelines.  

 

Diante dos desafios do processo de acessão do Brasil à OCDE, o envolvimento de todos 

os atores da sociedade se faz necessário: governo, empresas e academia. A presente 

pesquisa procura dar os elementos básicos para uma boa discussão.   

 

Boa leitura. 

Vera Thorstensen 

Coordenadora do CCGI/EESP/FGV 

Email – ccgi@fgv.br 

mailto:ccgi@fgv.br
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Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar os conceitos e o trabalho da OCDE nas temáticas sustentabilidade e 

crescimento verde diante da crise econômica provocada pelo COVID-19.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável; crescimento verde; COVID-19; OCDE. 

 

Abstract: The present work deals with the objectives and concepts adopted by the OECD on themes of sustainability 

and green growth tematics in view of the covid-19 crises. 

 

Key-Words: Sustainable development; green growth; COVID-19; OECD. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), conhecida 

como foro de discussão de políticas públicas, trabalha sob o foco de construir políticas 

que possam promover prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar para todos. 3 

 

O trabalho da OCDE é pautado em estudos e análises, junto a governos, formuladores de 

políticas e cidadãos, para o estabelecimento de padrões internacionais fundamentados em 

evidências e na busca de soluções para diferentes desafios sociais, econômicos e 

ambientais4. Sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável e crescimento verde, a 

Organização atua sob dois comitês principais: o Comitê de Política Ambiental, 

constituído de diferentes grupos de trabalho sobre a relação entre meio ambiente e 

comércio, agricultura, biodiversidade, água, clima, investimento, informação ambiental, 

desempenho ambiental, entre outros; e o Comitê de Produtos químicos e biotecnologia, 

que possui outros grupos de trabalho sobre pesticidas, gestão de riscos, boas práticas de 

laboratório, entre outros. 5  

 

No momento atual, a Organização vem direcionando suas atividades para temas sobre a 

recuperação econômica, diante da crise provocada pelo COVID-19. As consequências 

econômicas e características dessa crise passaram a ser analisadas e destacadas pela 

OCDE: a pior crise de saúde econômica e social dos 60 anos de história da OCDE; a 

recessão experimentada pela sociedade foi a mais profunda desde a década de 1930; a 

pandemia provocou uma grande crise de empregos que ainda está ocorrendo; houve o 

aumento das desigualdades e das pressões sociais; a crise do COVID também ampliou as 

divergências regionais e pode desfazer avanços, como nas conquistas relativas à 

igualdade de gênero. Também a COVID teve efeitos ambientais sobre as emissões de 

gases de efeito estufa, poluição do ar e da água, gestão de resíduos e biodiversidade, bem 

como ressaltou a ligação entre a saúde pública, a saúde ambiental e a resiliência.6  

 

 
1 Coordenadora do CCGI e professora da EESP-FGV. 
2 Pesquisadora do CCGI-EESP/FGV. 
3 Ver: https://www.oecd.org/about/ 
4 Ver: https://www.oecd.org/about/ 
5 Ver: https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ListByNameView.aspx?book=true 
6 Ver: https://www.oecd.org/mcm/2020/Key-issues-paper-MCM2020.pdf 
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Diante desse quadro, as atividades da Organização passaram a enfatizar uma 

“Recuperação Verde”, considerada pela Organização como oportunidade única para 

enfrentar as diversas crises e os desafios globais, o que inclui as mudanças climáticas, a 

poluição do ar e da água, a perda da biodiversidade, a degradação dos oceanos e o uso 

ineficiente dos recursos7. Segundo a OCDE, pelo menos 30 países da Organização e seus 

principais parceiros incluíram medidas para apoiar a transição das economias de acordo 

com programas e estratégias de recuperação centradas em meio ambiente. Entre as 

medidas, incluem-se subsídios, empréstimos e incentivos fiscais direcionados ao 

transporte verde, economia circular e instalações de energia renovável; apoio financeiro 

a famílias e empresas para realizar melhorias em eficiência energética e instalações de 

energia renovável; novos financiamentos e o controle de espécies exóticas invasoras e 

conservação florestal.8  

 

A nova visão de propostas da OCDE afeta todo o trabalho de análise sobre como a 

Organização passou a examinar as questões relacionadas ao meio ambiente (termo aqui 

utilizado de forma abrangente) agora sob a ótica de Recuperação Verde. 

 

Para o Brasil, as consequências são importantes. O país é um parceiro-chave da 

Organização e mantém uma relação de cooperação desde o início dos anos 1990. Em 

2007, essa relação de cooperação foi fortalecida, o que favoreceu o Brasil a se alinhar 

com o trabalho desenvolvido pela OCDE e se integrar no banco de dados e informes 

estatísticos da Organização.9 O Brasil manifestou interesse em se tornar membro da 

OCDE em 2017, o que intensificou mais uma vez as medidas de alinhamento com a 

Organização. Em 2019, foi instituído o Conselho para a Preparação e o Acompanhamento 

do Processo de Acessão do país à OCDE pelo Decreto nº 9.920 de 18 de julho de 2019; 

em 7 de novembro de 2019, o Decreto nº 10,109 promulga o Acordo de Cooperação entre 

Brasil e OCDE que foi firmado em Paris, em junho de 2015; em 2020, pelo Decreto nº 

10,205 de 22 de janeiro de 2020, foi criado a Secretaria Especial na Casa Civil para o 

Acompanhamento do Processo de Acessão do Brasil na OCDE.  

 

Diante do novo quadro, o presente trabalho objetiva apresentar a evolução dos conceitos, 

instrumentos e das políticas desenvolvidos pela  OCDE nas temáticas de sustentabilidade 

e crescimento verde diante da crise provocada pela pandemia, que inclui a compreensão 

sobre como a OCDE mensura as questões de desenvolvimento sustentável, crescimento 

verde e as medidas relacionadas à recuperação verde proposta.   

 

O trabalho é organizado em três tópicos. O primeiro analisa os conceitos de 

desenvolvimento sustentável e crescimento verde na Organização. Partindo desses 

conceitos, analisa-se, no segundo tópico, o trabalho da OCDE na orientação dos países 

para a recuperação diante da crise econômica.  Por fim, apresentam-se os indicadores 

utilizados pela OCDE para a mensuração dos conceitos de meio ambiente e crescimento 

verde e os novos indicadores relacionados à Recuperação Verde. 

 
7 Ver: https://www.oecd.org/mcm/2020/Key-issues-paper-MCM2020.pdf 
8 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#endnotea0z11 
9 Ver: https://www.oecd.org/latin-america/paises/brasil-portugues/ 
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1. Os conceitos de desenvolvimento sustentável e de crescimento verde na OCDE 

 

No art. 1º, da Convenção de 1961 que deu origem à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (Organisation for Economic Co-operation and 

Development - OECD), consta que a Organização deve promover políticas elaboradas 

para alcançar alto crescimento econômico sustentável, emprego e padrão de vida dos seus 

membros. Em 1998, os Ministros da OCDE concordaram em interpretar o termo 

sustentável como relacionado a questões ambientais, sociais e econômicas com o objetivo 

de melhorar o bem-estar.10 

 

A OCDE reconhece que outras agências, organizações internacionais e grupos também 

trabalham com o tema sustentabilidade. Ssim. o diferencial da OCDE seria o de analisar 

o desenvolvimento sustentável sob uma perspectiva econômica e multidisciplinar.11   

 

Posteriormente, diante da crise de 2008, a OCDE apresentou um conceito complementar 

ao de desenvolvimento sustentável, o de crescimento verde12. Analisa-se a seguir os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e de crescimento verde na OCDE.  

 

1.1 Desenvolvimento sustentável  

 

Para a OCDE, o desenvolvimento sustentável tem por objetivo o equilíbrio das dimensões 

econômica, ambiental e social a longo prazo e sob uma perspectiva global. Envolve visão 

ampla do bem-estar humano, a partir de análise das consequências no futuro das 

atividades que são realizadas hoje, bem como do envolvimento da sociedade civil13. Em 

2001, em um Report da OCDE foram apresentados os elementos para a implementação 

de políticas de desenvolvimento sustentável:  

 
Tabela 1.1: Elementos das políticas de desenvolvimento sustentável 14 

Planejamento de longo 

prazo 

Deve-se ter ciência de que medidas de curto prazo podem ter impactos negativos para 

objetivos de longo prazo.  

Preços Os preços sobre bens e serviços devem refletir todos os benefícios e custos para as 

sociedades. Isto pode exigir a mitigação de incentivos para que haja o uso excessivo 

de recursos naturais ou a degradação do meio ambiente.  

Entrega de bens públicos Por bens públicos, a OCDE considera a pesquisa básica, a informação, saúde e 

educação. A entrega de bens públicos é necessária para alcançar o desenvolvimento 

sustentável, o que requer a superação de obstáculos à coordenação de medidas e do 

reconhecimento das diferentes responsabilidades e capacidades dos países.  

Custo-efetividade As políticas devem ter por objetivo minimizar o seu custo econômico. Garantindo um 

bom custo-benefício pode-se garantir a minimização dos custos agregados e o 

estabelecimento de metas ambiciosas no futuro. 

Eficácia ambiental Para obter a eficácia ambiental, as políticas devem assegurar: a regeneração dos 

recursos renováveis, ou seja, devem garantir que o uso desses recursos não exceda as 

suas taxas de regeneração natural; substitutibilidade dos recursos não renováveis; as 

substâncias perigosas ou de poluentes  no meio ambiente não devem superar a 

capacidade de assimilação do meio bem como devem estar inferiores aos critérios 

estabelecidos; precisa-se evitar a irreversibilidade ou seja que efeitos adversos 

irreversíveis das atividades humanas nos ecossistemas e nos ciclos biogeoquímicos e 

hidrológicos ocorram.  

Integração de políticas A elaboração de políticas setoriais deve considerar as suas externalidades que podem 

ser negativas. Por isso, é necessário melhorar a coerência das políticas mediante uma 

melhor integração dos objetivos econômicos, ambientais e sociais nas diferentes 

políticas. 

Precaução No caso de ameaças que excedam os limites críticos na capacidade regenerativa do 

meio ambiente se deve considerar a existência de incerteza. Assim, precisa-se projetar 

 
10 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/1869800.pdf  
11 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/1869800.pdf p. 3 
12 Ver: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0374  
13 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/47445613.pdf p. 3 
14 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/1869800.pdf p. 8  
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políticas que apliquem a precaução conforme as situações em que haja a falta de 

certeza científica.  

Cooperação internacional  Diante do aprofundamento da interdependência internacional, o foco no interesse 

próprio nacional não é viável, especialmente, diante de ameaças ambientais e sociais 

que possuem efeitos globais.  

Transparência e 

responsabilidade 

Há de haver uma abordagem participativa para enfrentar os desafios inerentes à 

aplicação do desenvolvimento sustentável. Logo, o processo de tomada de decisões 

precisa ser transparente, informado de todas as consequências e responsável diante do 

público. 
Fonte: OECD. Elaboração: as autoras. 

 

Com o advento do “Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento 

sustentável”, a OCDE assumiu o papel de contribuir para a sua concretização a partir do 

emprego do seu conhecimento e das ferramentas e experiências que a Organização possui. 

A atuação da OCDE ocorre em sete eixos, quais sejam: a melhora da coerência política, 

a promoção do investimento no desenvolvimento sustentável, o apoio ao crescimento 

inclusivo e ao bem-estar, a garantia da sustentabilidade do planeta, a promoção de 

parcerias, o fortalecimento da disponibilidade e capacidade de dados e a facilitação do 

acompanhamento e da revisão de ações. Além disso, a OCDE facilita a criação de 

sinergias entre os recursos privados e públicos, tanto nacionais quanto internacionais.15 

 

1.2 Crescimento Verde  

 

Como subconjunto do desenvolvimento sustentável, a OCDE adota o conceito de 

crescimento verde. O crescimento verde é conceituado para “fomentar o crescimento e o 

desenvolvimento econômico, assegurando simultaneamente que as riquezas naturais 

continuem a fornecer os recursos e os serviços ambientais dos quais depende o nosso 

bem-estar”. Embora seja um subconjunto do desenvolvimento sustentável, o crescimento 

verde também considera questões sociais e de equidade que podem surgir em razão das 

medidas tomadas para obter uma economia mais verde. 16  

  

Segundo a Organização, o crescimento verde pode proporcionar novas oportunidades 

econômicas, mediante a produtividade, inovação, criação de novos mercados, promoção 

da confiança nos investidores e condições mais estáveis economicamente. Neste sentido, 

a adoção do crescimento verde pode reduzir os riscos que decorrem da escassez de 

recursos e dos desequilíbrios dos sistemas naturais. 17 

 

O conceito de crescimento verde foi adotado pela OCDE, em 2009, mediante a 

Declaração de Crescimento Verde (OCDE/LEGAL/0374). Na Declaração: fortalece-se 

os esforços na busca por estratégias de implementação do crescimento verde; encoraja-se 

o investimento verde e a gestão sustentável dos recursos naturais; incentiva a realização 

de reformas nas políticas internas para evitar  ou remover políticas que sejam 

ambientalmente prejudiciais capazes de impedir o crescimento verde; asseguram a 

coordenação de medidas de crescimento verde tanto como o mercado de trabalho como a 

formulação de políticas para a formação do capital humano. Além disso, fortalece a 

cooperação internacional inclusive no desenvolvimento de tecnologia limpa, na formação 

de acordos climáticos ambiciosos, na liberalização do comércio de bens e de serviços 

ambientais. 18 

 

 
15 Ver: https://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm 
16 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/48536946.pdf p. 4 – 5.  
17 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/48536946.pdf p. 5.  
18 Ver: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0374  
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Pela Declaração, a OCDE é convidada a elaborar uma Estratégia de Crescimento Verde19. 

O objetivo de constituição da Estratégia é o de estabelecer linguagem comum a ser 

adotada por todos os países, embora cada qual possua contextos com desafios e 

oportunidades específicas. Mediante a Estratégia de Crescimento Verde, possibilita-se 

analisar o crescimento bem para dentificar os aspectos de política econômica e ambiental 

que se reforçam mutuamente.20  

 

A Estratégia de Crescimento Verde, lançada em 2011, possui dois conjuntos de políticas 

essenciais. O primeiro é um conjunto de políticas que incentivem e promovam o 

crescimento econômico ao passo em que há a conservação do capital natural e vice-versa. 

O segundo é um conjunto de políticas para incentivar o uso eficaz dos recursos naturais 

de modo a tornar a poluição mais dispendiosa, por exemplo, mediante a imposição de 

impostos relacionados ao meio ambiente e políticas de apoio às tecnologias.21 

 

No trabalho em Crescimento Verde 2019-2020, desenvolvido sob a Estratégia de 

Crescimento Verde, o quadro constituído pela OCDE é formado pela: supervisão do 

crescimento verde nas políticas dos países; política fiscal; políticas ambientais e 

resultados econômicos; empregos, habilidades e aspectos distributivos; instrumentos de 

planejamento espacial e meio ambiente; visões comportamentais para o crescimento 

verde; economia de baixo carbono e resiliência ao clima; investimento sustentável e 

infraestrutura; comércio e crescimento verde; inovação para o crescimento verde; 

economia oceânica sustentável; crescimento verde em setores-chave (energia, transporte 

e agricultura); gerenciamento de água para o crescimento verde; tornar as regiões e 

cidades mais verdes; e mineração. Em relação a cada um desses assuntos, resume-se a 

atuação da OCDE no quadro abaixo22.  

 
Tabela 1.2: Trabalho em Crescimento Verde da OCDE 2019-2020 

 
Supervisão do 

crescimento verde nas 

políticas dos países 

Para alcançar uma economia mais verde, é necessário que haja capacidade institucional 

e de governança na realização de reformas políticas abrangentes. Os objetivos de 

crescimento verde precisam ser integrados à formulação de políticas econômicas bem 

como ao planejamento do desenvolvimento de forma ampla. Neste sentido, o 

crescimento verde é incluído na supervisão de políticas nacionais, como as Pesquisas 

Econômicas, Avaliações de Desempenho Ambiental, Avaliações de Inovação, 

Avaliações de Políticas de Investimento e Avaliações de Países Multidimensional. 23  

Política fiscal A OCDE realiza análises sobre a tributação do uso de energia e dos preços de emissões 

de carbono, as implicações de uma economia descarbonizada e a eliminação graduação 

de subsídios à extração e ao uso de combustíveis fósseis. Um dos trabalhos da 

Organização, por exemplo, é o de auxiliar os países na reforma de políticas de subsídios 

ineficientes e de medidas de apoio relacionadas aos combustíveis fósseis. 24 

Políticas ambientais e 

resultados econômicos 

A Organização analisa os efeitos econômicos das políticas ambientais e vice-versa, 

mediante o trabalho conjunto da Diretoria de Meio Ambiental da OCDE e do 

Departamento de Economia sobre Políticas Ambientais e Crescimento da 

Produtividade.25 

Empregos, habilidades e 

aspectos distributivos 

A transição para uma economia mais verde aumentará a quantidade de empregos 

relacionados com essa nova forma de exercer as atividades econômicas e diminuirá a 

quantidade de empregos em atividades consideradas “marrons”. Por isso, a adoção do 

crescimento verde deve ser eficiente para garantir que os trabalhadores se adaptem à 

transição. Entre as medidas, estão o investimento nos sistemas de educação e formação 

para formar trabalhadores aptos.26 

 
19 Ver: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0374  
20 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/48536946.pdf p. 7 
21 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/48536946.pdf p. 8 
22 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web  
23 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 14 
24 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 16 
25 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 20 
26 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 22 
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Instrumentos de 

planejamento espacial e 

meio ambiente 

Esses instrumentos são utilizados para organizar e alterar a distribuição dos 

assentamentos humanos e das atividades econômicas de modo a encontrar um equilíbrio 

entre os objetivos econômicos, sociais e ambientais. O trabalho da OCDE objetiva 

analisar a eficácia dos instrumentos de planejamento espacial para que eles possam 

alcançar esses objetivos. A avaliação é baseada em modelagem pelo sistema MOLES 

bem como pelo uso de métodos empíricos e dados geo-espaciais e geo-referenciados. 27  

Visões comportamentais 

para o crescimento 

verde 

Sendo a OCDE as políticas ambientais precisam auxiliar os indivíduos a considerar as 

consequências ambientais de suas atividades. Neste sentido, analisa como as políticas 

ambientais afetam as decisões dos indivíduos no mundo real a partir da teoria 

econômica, das ciências do comportamento e do uso de métodos empíricos. Nessa área, 

analisa-se, por exemplo, o impacto dos pagamentos por serviços ecossistêmicos. 28  

Economia de baixo 

carbono e resiliência ao 

clima 

A OCDE elenca várias áreas que podem ser alinhadas em prol de uma economia de baixo 

carbono e de resiliência em domínios, como investimento, tributação, inovação, 

habilidades e comércio e adaptação e em atividades como, eletricidade, mobilidade 

urbana e uso do solo rural. Além disso, a OCDE reforça que as políticas não climáticas 

não devem prejudicar as metas das políticas climáticas. A Organização trabalha para 

auxiliar os governos no planejamento e na implementação de políticas que sejam 

eficazes, eficientes e equitativas em prol da transição para uma economia de baixo 

carbono. No trabalho desenvolvido, a OCDE destaca que as regiões costeiras são 

extremamente vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas em razão da exposição 

aos efeitos da elevação do nível do mar e de intensas tempestades. 29 

 

Investimento 

sustentável e 

infraestrutura 

A OCDE analisa os cenários financeiro e de investimento para a constituição de uma 

infraestrutura sustentável. A Organização destaca também a necessidade em analisar as 

barreiras ao investimento internacional que podem dificultar os investimentos em 

infraestruturas de baixo carbono.  30 

Comércio e crescimento 

verde 

O crescimento verde envolve bens e serviços que façam uso de energia de forma mais 

eficiente, possam reduzir a poluição do ar e da água e que garanta maior sustentabilidade 

nas atividades. A OCDE defende que o comércio pode auxiliar o meio ambiente 

mediante a promoção do uso mais eficiente de recursos, bem como funcionando como 

um canal para a transferência de tecnologias ambientais. Uma das principais áreas do 

comércio e crescimento verde é a análise dos Acordos comerciais regionais e sua relação 

com o meio ambiente, dos bens e serviços ambientais e do comércio e mudanças 

climáticas.  31 

Inovação para o 

crescimento verde 

Segundo a OCDE é necessária a criação e a difusão de novas ideias, produtos, processos 

e métodos com o objetivo de realizar a transição para uma economia mais verde. 

Também é necessário resolver as barreiras que limitam o desenvolvimento e a difusão 

de tecnologias mais verdes. Um dos trabalhos da OCDE é a mensuração das inovações 

verdes e análise sobre a relação entre inovação e o desenvolvimento de uma economia 

oceânica sustentável. 32 

Crescimento verde em 

setores-chave (energia, 

transporte e agricultura) 

A OCDE qualifica a energia, o transporte e a agricultura como setores-chave no 

crescimento verde. Defende-se que tornar esses setores mais verdes pode reforçar a 

sustentabilidade ambiental, o crescimento econômico e o bem-estar social.  33 

Gerenciamento de água 

para o crescimento 

verde 

A OCDE auxilia os governos na gestão da água de forma eficiente. A Organização 

elaborou a Iniciativa de Governança da Água da OCDE que se trata de uma rede 

internacional, onde as partes interessadas podem compartilhar boas práticas de apoio à 

governança no setor de água. A Organização possui os Princípios da OCDE sobre 

Governança da Água. 34 

Economia oceânica 

sustentável 

Segundo a OCDE, os oceanos são vitais para a economia mundial e contexto no qual se 

realizam novas atividades econômicas. A Organização apoia os governos para que haja 

a transição para uma economia oceânica sustentável a partir das experiências em várias 

frentes políticas, mediante análises e a constituição de um banco de dados abrangente.35 

Tornando mais verdes as 

regiões, cidades e 

comunidades  

A OCDE analisa as ligações entre crescimento verde e redução da pobreza bem como 

identifica quais as mudanças necessárias para serem tomadas em setores como 

agricultura e infraestrutura. Também há a preocupação de que o crescimento verde seja 

inclusivo nas cidades e regiões. 36 

 
27 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 25 
28 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 26 
29 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 28-29. 
30 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 31-32. 
31 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 34. 
32 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 36-37. 
33 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 39. 
34 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 39. 
35 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 53. 
36 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 56. 
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Mineração e 

crescimento verde  

A Organização está implementando projeto para desenvolver recomendações com o 

objetivo de melhorar as regiões e cidades relacionadas às atividades de mineração e de 

indústrias extrativistas. 37 
Fonte: OECD. Elaboração: as autoras. 

 

Observa-se que a área de atuação da OCDE no tema crescimento verde é bastante ampla  

e combina com a realização de análises e formação de bancos de dados. Em 2021, o 

Fórum de Crescimento Verde e Sustentável (2021 Green Growth and Sustainable 

(GGSD) Forum) focou medidas relacionadas à recuperação econômica verde, sustentável 

e inclusiva após a crise provocada pelo COVID-1938. Também a Reunião 2021 do 

Conselho e Parceiros da OCDE sobre a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável (2021 Meeting of the OECD Council and Partners on the 2030 Agenda for 

Sustainable Development) teve como foco compartilhar as experiências nacionais na 

implementação dos ODS e questões atreladas ao financiamento dos ODS na era pós-

covid-1939. Assim, apresenta-se a recuperação verde na OCDE ou Green Recovery.  

 

2. Green Recovery ou Recuperação Verde na OCDE 

 

Diante da crise provocada pela COVID-19, reforçou-se a necessidade de se alcançar os 

ODS da Agenda 2030, mediante ações sob a denominação “green recovery” ou 

“recuperação verde”. A pandemia do COVID-19 expôs várias fraquezas e deficiências 

estruturais existentes nos sistemas de saúde, nas redes de segurança social e na eficiência 

da administração pública. Também a falta de habilidades digitais e de acesso a 

infraestrutura digital para parte da população também tornou mais evidente a 

desigualdade40. 

 

Em contrapartida, a pandemia acelerou a digitalização, permitindo novas formas de 

trabalho e aumentou as pressões por automação41. Por sua vez, a transição verde 

acrescenta desafios para a reestruturação pós-COVID, na medida em que a recuperação 

econômica é uma oportunidade para enfrentar o desafio urgente das mudanças climáticas. 

A transição verde depende da inovação verde e da realocação de recursos entre as 

indústrias e da substituição de atividades poluidoras ou da sua redução, o que acarreta 

custos. 42 

 

Os custos de transição decorrem do processo de transferir as habilidades do capital 

humano de atividades poluentes para atividades verdes. Demanda-se, portanto, 

requalificação e reemprego para que as pessoas não saiam do mercado de trabalho. A 

fraca capacidade de realocação do capital humano indica que as economias estão mal 

preparadas não só para a transição verde como também para a transição digital, o que 

pode ampliar os efeitos negativos da crise econômica decorrente do COVID-19.  43 

 

 
37 Ver: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web p. 57. 
38 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/ggsd2021/ 
39 Ver: https://www.oecd.org/sdgs/  
40 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 15 
41 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 17-18 
42 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 18 
43 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 18 
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Em resumo, para a OCDE, “A pandemia destacou a falta de resiliência da economia” 44. 

Por resiliência, a OCDE define como: “ a capacidade de detectar e evitar riscos, reduzir 

os impactos negativos dos choques quando eles se materializam e se recuperar mais 

rapidamente e mais forte [...] Resiliência também significa reconciliar a eficiência de 

curto prazo com uma perspectiva de crescimento mais forte de longo prazo”45. (tradução 

livre) 

 

A realização de investimento e de apoio em pacotes de recuperação são oportunidades 

para impulsionar o crescimento, aumentar a resiliência e a inclusão bem como enfrentar 

os desafios da sustentabilidade ambiental (dimensão ambiental do desenvolvimento 

sustentável) 46. Na Reunião do Conselho Ministerial em 2020, a OCDE defendeu uma 

recuperação que seja forte, sustentável, inclusiva e resiliente47.  

 

Assim, as políticas estruturais defendidas pela Organização devem ser constituídas sob 

três dimensões principais:  

 

- Construção da resiliência e sustentabilidade: as políticas estruturais podem melhorar as 

redes de saúde e segurança social e a infraestrutura bem como a governança pública e o 

fortalecimento de incentivos para que as empresas considerem os objetivos de 

sustentabilidade a longo prazo. 

- Facilitar a realocação e impulsionar o crescimento da produtividade: deve-se orientar o 

crescimento para uma direção que seja mais durável, resiliente e inclusiva mediante a 

mobilidade de mão de obra e o apoio para que as empresas se tornem mais dinâmicas, 

inovadoras e verdes.  

- Apoiar as pessoas durante a “transição”: durante períodos de transição, as políticas não 

podem abandonar as pessoas, por isso as políticas devem garantir que a realocação seja 

socialmente produtiva e resiliente. Para alcançar esse nível de inclusão, precisa-se realizar 

investimentos em novas habilidades, treinamento e facilitar o acesso a empregos de 

qualidade, especialmente, para grupos vulneráveis. Também é necessário que as redes de 

segurança social tenham uma base ampla bem como forneçam a assistência de renda 

quanto tempo for necessário durante os períodos de transição. 48 

 

A OCDE elaborou um organograma com essas três dimensões da recuperação49:  

 

 
44 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 16 
45 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 19 
46 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 15 
47 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/  
48 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 20 
49 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 20 
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Figura 1.1: Políticas estruturais para uma recuperação mais forte, resiliente e inclusiva 

 
Fonte: OCDE 

 

Essas três dimensões devem ser alcançadas a partir da cooperação internacional. Tal 

cooperação, que deve abranger a saúde, a mudança climática, o comércio e a tributação 

de empresas multinacionais, pode aumentar a eficácia das políticas domésticas bem como 

apoiar as mudanças para uma globalização que seja mais sustentável, resiliente e 

equitativa. 50 

 

Segundo a OCDE, identificou-se que investimentos ainda são realizados em medidas que 

podem ter impactos negativos e mistos do ponto de vista de preservação ambiental. 

Identifica-se que não há equilíbrio favorável entre os “ gastos verdes e não verdes”51. 

Assim, a Organização orienta que os governos atuem nas seguintes medidas: garantir 

empregos e crescimento verdes, reconstruir melhor (“Building Back Better”), acelerar a 

transição para uma economia de baixo carbono, fortalecer a proteção da biodiversidade, 

e aumentar a qualidade do meio ambiente e o fortalecimento da resiliência nas 

pandemias.52  

 

2.1 Garantir empregos e crescimento verdes 

 

De uma crise de saúde pública, a pandemia do COVID-19 também provocou uma crise 

econômica e de empregos. Também a pandemia está relacionada com a perda da 

biodiversidade, mudança climática, poluição do ar e da água e a gestão dos resíduos. 

Assim, os governos devem garantir que as medidas de resposta às emergências de 

recuperação da economia não ocorram de modo a enfraquecer padrões e a regulamentação 

ambiental bem como não devem exacerbar os desafios ambientais já existentes. Também 

é necessário apoiar a reestruturação do setor em direção a economias mais justas e verdes 

e acelerar os planos já existentes de recuperação verde.53 

 

 
50 Ver: https://www.oecd.org/economy/growth/structural-policies-for-stronger-more-resilient-equitable-

sustainable-COVID-19-recovery-going-for-growth-2021.pdf p. 15 
51 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#endnotea0z11 
52 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery 
53 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#endnotea0z11 

 

 

Construção de resiliência: evitando 
choques e reduzindo riscos; reduzindo 

os impactos negativos dos choques; 
melhorando a capacidade de recuperação 

 

Apoiar as pessoas nas transições: 
aproveitando ao máximo as novas 

oportunidades; certificando-se de que 
ninguém é deixado para trás; melhorando a 

aceitabilidade das ações políticas 

 

  

Facilitar a realocação: alocar recursos 
para uso produtivo; aumentar o 

dinamismo e a inovação; criando 
oportunidades para trabalhadores e 

empreendedores 
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Outra medida é a implementação da reforma dos subsídios aos combustíveis fósseis e a 

precificação de carbono. Os investimentos em infraestrutura devem considerar metas de 

longo prazo sobre clima, biodiversidade, gestão de água e resíduos e eficácia do uso de 

recursos. As medidas sobre agricultura devem direcioná-la para a sustentabilidade e o 

alcance de resiliência. Todas essas medidas são direta ou indiretamente relacionadas com 

investimentos em inovação para a criação e difusão de novos produtos, métodos e 

processos. 54 

 

Sobre a criação de empregos na recuperação verde, enfatiza-se que é necessário que todas 

as medidas tomadas a considerem. Isto implica no reconhecimento de que as novas 

atividades da economia verde demandam mão de obra e na necessidade de capacitar o 

capital humano em novas habilidades. 55 

 

Neste contexto, destaca-se ainda o papel das finanças sustentáveis para a recuperação 

verde. A OCDE defende que os recursos públicos, que sejam comprometidos com as 

medidas verdes, também devem mobilizar capital de fontes privadas. A Organização 

considera que o investimento privado em infraestrutura é ainda um pilar crítico para a 

transição de baixo carbono. 56 

 

Por fim, exige-se a promoção e o reforço da cooperação internacional, na medida em que 

os problemas ambientais mais urgentes possuem natureza transnacional.57 

 

2.2 Reconstruir melhor “Building Back Better” 

 

A noção do “Building Back Better”, que se originou no contexto de recuperação e 

reconstrução de desastres físicos, é utilizado no âmbito da recuperação diante do COVID-

19. As dimensões-chave para reconstruir melhor são: alinhando medidas de recuperação 

com objetivos de longo prazo para redução de emissões de GEE; fortalecimento da 

resiliência aos impactos das mudanças climáticas; integrar políticas mais ambiciosas para 

deter e reverter a perda de biodiversidade e restaurar os serviços ecossistêmicos, inclusive 

por meio de soluções baseadas na natureza; promover a inovação que se baseia em 

mudanças duradouras de comportamento; melhorar a resiliência das cadeias de 

abastecimento, inclusive por meio do aumento da adesão aos princípios da economia 

circular. 58 

 

Essas dimensões-chave se concentram em uma dimensão central, qual seja a de que a 

recuperação seja realizada de modo que garanta o bem-estar, melhore a inclusão e reduza 

a desigualdade. A partir disso, a OCDE recomenda o seguinte:  

 

- Realizar a triagem de todos os elementos dos pacotes de estímulo, destacando as suas 

principais implicações de longo prazo nas dimensões apresentadas;  

- Construir projetos de infraestrutura sustentável; 

 
54 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#endnotea0z11 
55 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#endnotea0z11 
56 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#endnotea0z11 
57 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#endnotea0z11 
58 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-

recovery-after-covid-19-52b869f5/#section-d1e170 
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- Manter ou aumentar a ambição no alcance de objetivos ambientais de longo prazo, 

inclusive garantir que as políticas e os investimentos sejam acionados por meio de pacotes 

de estímulos que sejam alinhados com esses resultados;  

- Apoiar os fluxos de financiamento verde para melhorar a resiliência;  

- Promover processos de compras públicas que valorizem a resiliência e uma transição de 

baixo carbono bem como possam promover a inovação;  

- Fornecer apoio específico para a requalificação e o treinamento. 59 

 

2.3 Acelerar a transição para uma economia de baixo carbono 

 

A recuperação é uma oportunidade de alinhar as políticas públicas com os objetivos 

climáticos. Os pacotes de estímulo podem ser projetados orientando o investimento em 

setores e em tecnologias que auxiliem na transição para uma economia de baixo carbono 

e melhore a resiliência frente a futuros choques. Segundo a OCDE, não há evidências de 

ligação entre a COVID-19 e as mudanças climáticas, mas a epidemia testou a resiliência 

da sociedade frente a possíveis desastres relacionados ao clima. 60 

 

A OCDE orienta a tomada de algumas medidas práticas de apoio pré-recuperação para 

empresas e indústrias na transição de baixo carbono: 

 

- Evitar o enfraquecimento das políticas climáticas. Deve-se apoiar as empresas e as 

indústrias de modo combinado ao estímulo à aplicação de regras ambientais, evitando o 

enfraquecimento de mercados de carbono ou a redução de padrões de eficiência de 

combustível dos veículos.  

- Refletir sobre condicionar o apoio direto às empresas a realização de melhorias 

ambientais. É uma forma de investimento para modos de produção de baixo carbono e 

reduções de emissões. Para as empresas que já realizam investimentos em tecnologia de 

baixo carbono, elas devem ser alvo de políticas que garantam acesso a financiamento de 

baixo custo e flexibilidade de prazos. 61 

 

A Organização também considera positivo os Pacotes de Estímulos Verdes para apoiar a 

recuperação a longo prazo, por exemplo, o Acordo Ecológico Europeu (Green New 

Deal)62. Assim, considera que o alinhamento das políticas públicas com os objetivos 

climáticos pode ser realizado mediante a atuação nas seguintes áreas:  

 

- Investimento em infraestrutura de baixo carbono. A OCDE destaca quais infraestruturas 

são mais urgentes para o alinhamento com as políticas climáticas: o “retrofit” dos 

edifícios para que se tornem mais eficientes em termos de energia; investimentos em 

energia renovável, em redes de comunicação e transporte público.  

- Manutenção do apoio do governo para inovação. O apoio público para a realização de 

pesquisa e desenvolvimento privado é importante em razão da demanda do progresso 

tecnológico.  

- Precificação de carbono com o objetivo de preservar os incentivos e ao mesmo tempo 

proteger as comunidades vulneráveis. Isto inclui garantir gastos compensatórios 

adequados para evitar que haja a divisão injusta de encargos em decorrência das políticas 

 
59 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/building-back-better-a-sustainable-resilient-

recovery-after-covid-19-52b869f5/#section-d1e170 
60 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-low-carbon-transition-

impacts-and-possible-policy-responses-749738fc/ 
61 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-low-carbon-transition-

impacts-and-possible-policy-responses-749738fc/ 
62 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-low-carbon-transition-

impacts-and-possible-policy-responses-749738fc/ 



 

OCDE: SUSTENTABILIDADE E CRESCIMENTO VERDE 14 

de precificação de carbono, bem como implementar medidas complementares para 

aumentar a aceitabilidade dessas políticas. 63 

 

2.4 Fortalecer a proteção da biodiversidade 

 

Segundo a OCDE, é necessário que as políticas de recuperação econômica integrem 

medidas relacionadas à conservação e à preservação da biodiversidade porque: há uma 

intensa pressão sobre a biodiversidade, com 25% de todas as espécies de plantas e animais 

ameaçadas de extinção; e a biodiversidade é necessária para sustentar a saúde humana 

atual e futura, garantir o bem-estar e a prosperidade econômica e, inclusive, evitar a 

próxima pandemia. O foco da “recuperação verde” não pode ser, portanto, apenas as 

mudanças climáticas. 64 

 

Neste sentido, a Organização assevera algumas medidas que podem ser tomadas para 

interromper ou reverter a perda de biodiversidade nos planos de recuperação do COVID-

19:  

 

- Garantir que não haja o comprometimento da biodiversidade pelas medidas de 

recuperação econômica. Isso inclui a manutenção e o fortalecimento dos regulamentos 

sobre o uso da terra, comércio de vida selvagem e poluição. Também inclui condicionar 

as medidas de resgate econômico às melhorias de sustentabilidade bem como rastrear e 

monitorar as medidas de estímulos e seus impactos na biodiversidade.   

- Aumentar o investimento na conservação da biodiversidade, no sustentável e na sua 

restauração. Essa medida está relacionada à definição de metas de investimento na 

biodiversidade mediante as medidas de estímulo e dos planos de recuperação, promoção 

de empregos nas áreas de conservação, uso sustentável e restauração da biodiversidade e 

envolvimento das empresas e do setor financeiro para uma recuperação positiva para a 

biodiversidade.  

- Atribuir um preço na perda de biodiversidade, mediante a reforma de subsídios que 

sejam prejudiciais à biodiversidade e o aumento de incentivos econômicos para a 

biodiversidade.  

- Promover a colaboração intersetorial e internacional, mediante o fortalecimento da 

abordagem One Health, do apoio aos países em desenvolvimento para que protejam a 

biodiversidade e o desenvolvimento, adoção e implementação de uma estrutura de 

biodiversidade global pós-2020 que seja ambiciosa. 65 

 

e) Aumentar a qualidade do meio ambiente e fortalecimento da resiliência a pandemias 

 

Melhorar a qualidade do meio ambiente ou, como a OCDE dispôs, a “environmental 

health”, mediante a melhora da qualidade do ar, da água e saneamento, gestão de resíduos 

e medidas para proteger a biodiversidade, pode reduzir a vulnerabilidade das 

comunidades e aumentar a resiliência. 66 

 

 
63 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-and-the-low-carbon-transition-

impacts-and-possible-policy-responses-749738fc/ 
64 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/biodiversity-and-the-economic-response-to-

covid-19-ensuring-a-green-and-resilient-recovery-d98b5a09/ 
65 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/biodiversity-and-the-economic-response-to-

covid-19-ensuring-a-green-and-resilient-recovery-d98b5a09/ 
66 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-

resilience-to-pandemics-73784e04/ 
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A melhora da qualidade do ar, por exemplo, pode reduzir a suscetibilidade a doenças 

respiratórias agudas e gerar benefícios sociais. A Organização orienta a tomada das 

seguintes medidas:  

 

- Manter o cumprimento dos regulamentos existentes sobre poluição do ar;  

- Desenvolvimento de estratégias abrangentes para atingir os objetivos de qualidade do 

ar;  

- Realizar medidas de apoio financeiro aos fornecedores de transporte público para 

aumentar a capacidade e a qualidade do serviço; 

-Incentivos a empresas para que continuem a desenvolver métodos de produção mais 

limpa; 

- Realizar comunicação clara diante das necessidades de garantir a ventilação adequada e 

a qualidade do ar interno. 67 

 

A melhora do acesso à água potável e ao saneamento está atrelado à garantia de 

sustentabilidade financeira dos serviços públicos. O acesso a esses serviços é essencial 

para a saúde pública e para a redução de doenças infecciosas. A OCDE orienta a tomada 

das seguintes medidas:  

 

- Fornecimento de água segura e confiável e de serviços de saneamento.  

- Fornecimento do acesso a estações de higiene para as mãos em todos os prédios públicos 

e centros de transporte. 

- Garantir esforços para fornecer respostas às questões de acessibilidade da água e da 

viabilidade financeira dos serviços públicos. 

- Realizar pacotes de estímulo que considerem o apoio público e o investimento no 

desenvolvimento e na modernização da infraestrutura relacionada à água.   

- Triagem sistemática e compartilhamento de informações sobre o SARS-COV-2 em 

águas residuais. 68 

 

Por sua vez, medidas relacionadas a geração, gestão e reciclagem de resíduos são 

essenciais para minimizar os impactos secundários sobre a saúde e o meio ambiente. 

Algumas políticas podem ser realizadas:  

 

- Gerenciamento dos resíduos biomédicos e de saúde mediante a identificação, coleta, 

separação, armazenamento, transporte, tratamento e descarte adequado.  

- Fornecimento de orientação e treinamento para trabalhadores que estão envolvidos em 

sistemas de coleta e de gerenciamento de resíduos formais e informais.  

- Manutenção de medidas de redução e reciclagem de plástico.  

- Uso de pacotes de estímulo para fortalecer a capacidade dos sistemas na realização da 

gestão de resíduos. 69 

 

A OCDE reforça, por fim, a necessidade de tomar medidas para evitar a perda da 

biodiversidade. Isto implica em tomar as seguintes medidas:  

 

- Apoiar a Estrutura de Biodiversidade Global Pós-2020 para que seja ambiciosa e eficaz.  

- Ampliar os instrumentos de políticas com o objetivo de criar incentivos econômicos, 

conservar e usar a biodiversidade de forma sustentável. 

 
67 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-

resilience-to-pandemics-73784e04/ 
68 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-

resilience-to-pandemics-73784e04/ 
69 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-

resilience-to-pandemics-73784e04/ 
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- Incorporar as medidas relacionadas à biodiversidade nos setores econômicos, inclusive, 

na fundamentação para a reforma de subsídios.  

- Integrar as questões relacionadas à biodiversidade nas tomadas de decisões de negócios 

e investimentos. 70   

 

No processo de recuperação verde, a OCDE possui um banco de dados que faz o 

rastreamento das medidas de recuperação do COVID-19, destacando os seus prováveis 

impactos ambientais, sejam positivos ou negativos. Esse banco de dados auxilia junto ao 

banco de dados da OCDE a mensurar o desenvolvimento sustentável, o crescimento verde 

e as medidas de recuperação verde.  

 

3. A mensuração do desenvolvimento sustentável e do crescimento verde: os 

indicadores da OCDE 

 

No processo de recuperação verde, a OCDE considera como fundamental que sejam 

realizadas análises e se estimulem resultados mediante indicadores que sejam 

mensuráveis, comparáveis e oportunos. Orienta, ainda, que os países adotem estruturas 

de avaliação que tenham metodologias e critérios claros para avaliar a eficácia ambiental 

e a eficiência econômica das medidas que são tomadas. 71  

 

Abaixo, apresentam-se os indicadores da OCDE relacionados ao desenvolvimento 

sustentável, crescimento verde e mensuraração de questões relacionadas ao COVID-19.  

 

3.1 Indicadores gerais 

 

O banco de dados estatístico da OCDE, desenvolveu inúmeros indicadores para monitorar 

as políticas adotadas pelos países.  

 

a) Crescimento verde 

 

No caso do crescimento verde, os indicadores são utilizados para monitorar o caminho 

para obter um crescimento considerado mais verde. Os indicadores permitem analisar 

comparativamente os países de modo a auxiliar o acompanhamento do progresso seja em 

âmbito nacional quanto internacional72.  

 

Há quatro conjuntos de indicadores inter-relacionados73:  

 

- A produtividade ambiental e dos recursos: analisa a eficácia na utilização do capital 

natural e de outros aspectos da produção que, normalmente, não são incluídos em modelos 

econômicos e sistemas de contabilização.  

- Ativos econômicos e ambientais: permite analisar se uma base de ativos está em declínio 

e quais os riscos desse declínio para o crescimento. 

- Qualidade de vida ambiental: analisa os impactos diretos do meio ambiente na vida das 

pessoas. 

- Oportunidades econômicas e respostas políticas: auxilia na comparação entre políticas 

de concretização de crescimento verde e na identificação dos seus efeitos.  

 

 
70 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/environmental-health-and-strengthening-

resilience-to-pandemics-73784e04/ 
71 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
72 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/48536946.pdf 
73 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/ 
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Abaixo, segue tabela com os indicadores de cada um desse conjunto de indicadores74:  

 
Tabela 1.3: Indicadores de crescimento verde da OCDE 

 
Produtividade ambiental 

e de recursos da 

economia 

São indicadores que mensuram a 

eficiência do uso de recursos naturais, 

energia e serviços naturais das 

atividades econômicas tanto na 

produção quanto no uso. Evidenciam 

os fluxos ambientais que são 

diretamente usados ou gerados pela 

produção ou pelo consumo. Também 

mensuram os fluxos ambientais 

incorporados nas importações e 

exportações.  

 

Indicadores:  

- Produtividade de CO² 

- Produtividade energética 

- Produtividade de material não energético 

- Produtividade multifatorial ajustada ao meio 

ambiente 

Base de ativos naturais Mensuram a base de ativos naturais 

sob duas categorias: os que são 

mantidos intactos e os que são 

utilizados dentro de limites 

sustentáveis quanto a quantidade, a 

qualidade e o valor.  

 

Indicadores:  

- Recursos de água doce 

- Recursos na terra 

- Recursos florestais 

- Recursos da vida selvagem 

- Atmosfera e clima 

Dimensão ambiental da 

qualidade de vida 

Mensuram a interação entre as 

condições e os riscos ambientais e a 

qualidade de vida e o bem-estar das 

pessoas.  

Indicadores:  

- Dimensão ambiental da qualidade de vida 

- Acesso a água potável e tratamento de esgoto 

 

Oportunidades 

econômicas e respostas 

políticas 

Mensuram as oportunidades 

econômicas que são relacionadas ao 

crescimento verde.  

Indicadores:  

- Tecnologia e inovação (patentes) 

- Tecnologia e inovação (pesquisa e 

desenvolvimento) 

- Bens e serviços ambientais  

- Fluxos financeiros internacionais 
Fonte: OECD. Elaboração: as autoras. 

 

Alguns desses indicadores foram aprimorados pela OCDE ao longo dos anos75. É o caso 

dos relacionados ao “Earth observation for decision-making” ou Observação da Terra 

para a tomada de decisão. Realizam-se atividades de observação da Terra mediante 

satélites, aeronaves, drones, medições in situ e uso de estações de monitoramento 

baseados no solo com o objetivo de ser uma fonte única e oportuna de dados para os 

países. Os indicadores relacionados são: mudança na cobertura da terra, exposição à 

poluição do ar e áreas protegidas. 76  

 

Outro indicador é o de Produtividade Multifatorial ajustada ao Meio Ambiente. “A 

produtividade multifator (MFP) mede o crescimento do produto residual que não pode 

ser explicado por mudanças nos insumos, como mão-de-obra e capital”77. Assim, a 

comparação entre as mudanças na contribuição do trabalho e do capital com as do PIB 

auxilia na compreensão das melhorias tecnológicas e dos ganhos de eficiência que 

auxiliam o país a melhorar os seus padrões materiais de vida. 78 

 

E, ainda, o indicador sobre patentes verdes (Green patents) utilizado para mensurar os 

resultados das políticas de inovação.79   

 
74 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/ 
75 Ver: https://www.oecd.org/greengrowth/green-growth-indicators/ 
76 Ver: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/earth-observation-for-decision-

making.htm 
77 Ver: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm 
78 Ver: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm 
79 Ver: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/green-patents.htm 



 

OCDE: SUSTENTABILIDADE E CRESCIMENTO VERDE 18 

 

b) Meio Ambiente 

 

Além dos indicadores de crescimento verde, há os indicadores de meio ambiente. Na 

publicação “Environment at a Glance Indicators”, a OCDE apresenta os indicadores 

sobre os seguintes temas: alterações climáticas, qualidade do ar, recursos de água doce, 

recursos biológicos e biodiversidade e economia oceânica sustentável. Abaixo, um 

quadro explicativo sobre cada um desses indicadores. 80 

 
Tabela 1.4: Indicadores de meio ambiente da OCDE 

 
Alterações climáticas 

Explicação: As alterações ou mudanças 

climáticas trazem ameaças aos ecossistemas, à 

biodiversidade, aos recursos hídricos, aos 

assentamentos humanos bem como aumenta a 

vulnerabilidade a eventos climáticos 

extremos. Por isso, a OCDE destaca a 

necessidade de enfrentar os principais desafios 

para conter ou mitigar as emissões de gases de 

efeitos estufas que causam as mudanças 

climáticas:  

- Implementar estratégias nacionais e 

internacionais de baixo carbono bem como 

desvincular as emissões de gases de efeito 

estufa do crescimento econômico;  

- Aumentar os fluxos comerciais, a 

interdependência das cadeias de valor globais 

e a realocação da produção intensiva em 

carbono para o exterior ao passo em que reduz 

as emissões domésticas;  

- Realizar a combinação de instrumentos de 

carbono com as políticas sobre as mudanças 

climáticas; alinhamento de políticas, inclusive 

em áreas não climáticas, para reduzir as 

emissões, adotar estratégias de adaptação e 

alcançar objetivos de aumento do bem-estar.   

Indicadores:  

- Emissões de gases de efeito estufa: níveis, intensidades, por 

fonte, por setor que abrange os dados sobre a mudança anual de 

temperatura da superfície por país e região;  

- Emissões de CO² do uso de energia que abrange: emissões 

baseadas na produção (níveis, intensidades, produtividade, 

participação no transporte) e emissões baseadas na demanda 

(intensidades, produtividade por setor) 

- Uso de energia (oferta e mistura de energia, intensidades, 

participação de renováveis) 

 

Algumas medidas e instrumentos relacionais: 

- Impostos relevantes para as mudanças climáticas (receita 

arrecadada e estrutura de base tributária);  

- Apoio aos combustíveis fósseis (subsídios aos combustíveis e 

outras medidas de apoio);  

- Taxas efetivas de carbono; 

- Inovação e desenvolvimento de tecnologia (patentes e pesquisa e 

desenvolvimento); 

- Assistência oficial ao desenvolvimento para o clima (mitigação 

e adaptação).  

 

A leitura desses indicadores pode ser realizada em conjunto com 

os de economia circular e biodiversidade, bem como com os 

indicadores relacionados à água e qualidade do ar.  

 

Qualidade do ar 

Explicação: Os principais poluentes 

atmosféricos decorrem da transformação e do 

consumo de energia em processos industriais 

que ocasionam risco para saúde ambiental e é 

responsável pela degradação ambiental. Por 

isso, o foco da OCDE sãos as emissões de 

enxofre, nitrogênio e o material particulado 

(PM 2,5). 

Segundo da OCDE, os principais desafios que 

as políticas relacionadas a qualidade do ar são: 

- Políticas que substituam combustíveis sujos 

por outros que sejam menos poluentes; 

 - Oferecer incentivos a empresas e 

consumidores; a diversificação dos graus e 

fontes de poluição dos países.  

 

Indicadores:  

- Emissões e intensidades de poluentes que abrangem mensuração 

sobre: partículas finas (PM 2,5), óxido de nitrogênio (NO x ) e 

óxido de enxofre (SO x ). 

- Qualidade do ar e saúde que abrange a exposição da população a 

partículas finas (PM 2,5), mortalidade por PM 2,5 e custo de bem-

estar da mortalidade por PM 2,5. 

- Impostos relevantes para a redução da poluição do ar: receita 

gerada e estrutura da base tributária. 

 

Recursos de água doce 

Explicação: Há significativa pressão sobre os 

recursos hídricos em razão de atividades de 

captação de água como irrigação e processos 

industriais. A OCDE destaca os desafios para 

tomar medidas relacionadas a gestão 

sustentável dos recursos hídricos:  

Indicadores:  

- Captação de água: estresse hídrico, captação total de água (níveis 

e intensidades), captação de água para abastecimento público, 

captação de água para irrigação e superfície de terras irrigadas. 

- Tratamento de esgoto: taxas de conexão de tratamento de esgoto. 

 
80 Ver: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5584ad47-

en/index.html?itemId=/content/component/5584ad47-en&_ga=2.34266466.2113271330.1638185151-

2094401157.1635527536 
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- A necessidade de adotar políticas que 

combinem a administração por demanda de 

água, promovam a eficiência do seu uso e 

façam sua alocação; medidas de prevenção e 

de redução da poluição de todas as fontes;  

- O gerenciamento de forma cooperativa 

mediante avaliações de rico e a combinação de 

medidas de prevenção e mitigação.    

 

Economia circular – resíduos e materiais 

Explicação: Há a necessidade de implementar 

medidas que garantam o uso eficiente dos 

recursos materiais. Os principais desafios para 

melhorar a eficiência do uso desses recursos 

segundo a OCDE são:  

- Ampliação do escopo de políticas de gestão 

de resíduos bem como a integração de 

políticas relativas aos materiais, incluindo 

questões de ciclo de vida.  

- Transição para a economia circular.  

 

Indicadores:  

- Gerenciamento de resíduos que abrange a geração total de 

resíduos e intensidades; geração de resíduos municipais, 

intensidades, recuperação, reciclagem e ações de descarte. 

- Uso de recursos materiais que abrange a combinação e 

intensidades de consumo de materiais, produtividade de materiais 

e intensidades de pegada de materiais. 

Recursos biológicos e biodiversidade 

Explicação: A biodiversidade e os serviços 

ecossistêmicos são vitais para o bem-estar e a 

resiliência da sociedade. A OCDE destaca 

desafios para garantir a conservação efetiva e 

o uso sustentável da biodiversidade:  

- Fortalecer a proteção da biodiversidade, 

mediante a implementação de estratégias com 

foco na eliminação da exploração ilegal de 

espécies ameaçadas e na pesca ilegal, não 

declarada e não regulamentada;  

- Adotar políticas ambiciosas para integrar as 

questões de biodiversidade em políticas 

econômicas e setoriais; 

- Fortalecer os instrumentos econômicos em 

prol da conservação e do uso sustentável da 

biodiversidade.  

 

Indicadores:  

- Cobertura do solo que abrange a cobertura do solo por tipo, áreas 

construídas, perdas e ganhos de áreas com vegetação natural e 

seminatural. 

- Recursos florestais que abrange a área florestal e intensidade de 

uso dos recursos florestais. 

- Espécies ameaçadas e áreas protegidas que abrange a 

porcentagem de mamíferos, plantas vasculares, peixes de água 

doce, aves e anfíbios ameaçados e áreas protegidas por categorias 

de manejo. 

- Impostos relevantes para a biodiversidade que abrange a receita 

arrecadada e estrutura da base tributária. 

 Economia oceânica sustentável 

Explicação: Os oceanos e mares saudáveis 

são fundamentais para a recuperação das 

mudanças climáticas e de mudanças 

biogeoquímicas. Desse modo, estão 

relacionados com o bem-estar, especialmente 

de comunidades costeiras. Diante das 

atividades econômicas realizadas nos oceanos 

e mares é necessário tomar medidas para 

manter a saúde dos oceanos.  

A OCDE destaca os principais desafios na 

implementação de uma economia oceânica 

sustentável:  

- Garantia da conservação e do uso sustentável 

da biodiversidade marinha de forma efetiva; 

- Fortalecimento da cooperação internacional 

e regional para a proteção do meio ambiente 

marinho;  

- Aceleração da descarbonização da economia 

oceânica mediante estratégias nacionais e 

internacionais; adaptar as comunidades 

costeiras aos ricos de aumentos do nível do 

mar;  

- Garantia da gestão eficaz dos recursos 

materiais e dos resíduos; e incentivar a 

inovação e a mobilização de financiamento 

privado.  

 

Indicadores:  

- Capital natural do oceano 

- A dimensão ambiental do bem-estar e resiliência 

- Produtividade ambiental e de recursos 

- Oportunidades econômicas de buscar a sustentabilidade do 

oceano  

- Respostas políticas direcionadas à sustentabilidade do oceano 

que abrange as áreas marinhas protegidas e instrumentos 

direcionados à sustentabilidade. 

- A dimensão ambiental do bem estar e resiliência que está em 

elaboração (2021-2022) 

Fonte: OECD. Elaboração: as autoras. 
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c) Indicadores do banco de dados estatístico da OCDE 

 

No banco de dados estatístico da OCDE, foi criada uma parte direcionada ao meio 

ambiente. Nela há vários conjuntos de indicadores, inclusive, os já mencionados: 

crescimento verde e meio ambiente. Abaixo, tabela com esses indicadores:  

 
Tabela 1.5: Indicadores relacionados ao meio ambiente do banco de dados estatístico da OCDE 

 
Tema Indicadores  

 

Ar e Clima Emissões atmosféricas – estimativas da OCDE 

Emissões de CO² do Transporte Aéreo 

 

Água Geração e descarga de águas residuais 

Recursos de Água doce 

Abstrações de água doce 

Água disponibilizada para uso 

Tratamento de água poluída 

Capacidade de tratamento de estações de tratamento de águas residuais 

 

Lixo Geração de resíduos por setor 

Resíduos Municipais – geração e tratamento 

Desperdício de comida 

 

Riscos 

Ambientais e 

saúde 

Exposição à poluição do ar 

 

Custo de mortalidade e bem-estar devido à exposição a riscos relacionados ao meio ambiente 

 

Recursos 

materiais 

 

Recursos materiais 

Floresta 

 

Esgotamento e crescimento dos recursos florestais em termos de volume 

 

Biodiversidade Áreas protegidas 

Espécies Ameaçadas 

 

Recursos 

Terrestres 

 

Cobertura da Terra  

Uso da Terra 

 

Recursos 

Minerais e 

energéticos 

Recursos Minerais e Energéticos 

Inovação em 

tecnologias 

relacionadas ao 

meio ambiente 

Desenvolvimento de tecnologia 

Colaboração Internacional em desenvolvimento de tecnologia (taxas) 

Colaboração Internacional em desenvolvimento de tecnologia (bilateral) 

Difusão de tecnologia 

Indicadores de resumo 

 

Produtividade 

multifatorial 

com ajuste 

ambiental 

Produtividade multifatorial com ajuste ambiental 

Despesas e 

receitas 

ambientais 

Contas de despesas de proteção ambiental 

Política 

Ambiental 

Rigor de Política Ambiental 

 

Inventário de Medidas de Apoio a Combustíveis Fósseis 

Receita fiscal ambientalmente relacionada 

Tarifas de alimentação de energia renovável 
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Indicadores 

agroambientais: 

nutrientes 

Indicadores agroambientais balanço de nutrientes 

Balanço de nitrogênio 

Equilíbrio de fósforo 

 

Outros 

Indicadores 

agroambientais 

Outros indicadores agroambientais 

Área de terra agrícola 

Emissões de amônia 

Uso de energia e produção de biocombustíveis 

Índice de aves agrícolas 

Emissões de gases de efeito estufa 

Erosão do solo 

Qualidade da água 

Recursos hídricos 

Avaliação de Impacto ambiental por países 

Venda de pesticidas 

 

Crescimento 

Verde 

 

Indicadores de crescimento verde 

Economia 

Sustentável do 

Oceano 

 

Países por indicador 

Indicadores por país 

Indicadores de 

política 

comercial e 

ambiental 

Emissões de carbono incorporadas ao comércio 

Emissões de carbono incorporadas ao comércio sob a premissa de intensidade igual de carbono 

Efeito de escala, composição e técnica das emissões de carbono importado 

Materiais incorporados ao comércio  

Balanço de nutrientes das exportações 

Medidas de suporte para combustíveis fósseis 

Tarifas sobre bens ambientais 

Comércio de bens relacionados ao meio ambiente 

Comércio de resíduos e sucata 

 
Fonte: OECD. Elaboração: as autoras. 

 

3.2 Indicadores eleitos no âmbito da recuperação pós-COVID 

 

Diante dos indicadores gerais da OCDE, a Organização destaca 13 indicadores ambientais 

que derivam do seu conjunto básico de Indicadores de Crescimento Verde e de 

Indicadores Ambientais81. Além desses, a OCDE constituiu um banco de dados para 

realizar o acompanhamento das medidas de recuperação verde.  

 

a) Indicadores para avaliar as medidas de recuperação verde 

 

Os indicadores escolhidos para avaliar os esforços no âmbito da recuperação verde foram 

selecionados a partir da sua relevância para monitorar o sucesso ambiental dos pacotes de 

recuperação ao longo do tempo. Alguns desses indicadores são relacionados com medidas 

de política do governo enquanto outros rastreiam resultados. Os critérios que a OCDE 

utilizou para selecioná-los foi: “capacidade de capturar a interface entre meio ambiente e 

a economia; capacidade de monitorar as principais tendências ambientais; e mensurar e 

comparar os países ao longo do tempo” 82 (tradução livre).  

 

Em tabela, a Organização apresenta esses indicadores de acordo com a temática e com o 

objetivo.  

 

 

 
81 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
82 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
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Tabela1.6: Indicadores para avaliar as medidas de recuperação verde 

 
 Indicadores de resultado Indicadores de política 

Clima 1. Intensidade de Carbono (Carbon 

Intensity) 

2. Energia renovável na matriz 

energética (Renewable energy in the 

energy mix)  

3. Taxas efetivas de Carbono (Effective carbono 

rates) 

4. Subsídios aos combustíveis fósseis (Fossil-

fuel support) 

Biodiversidade 5. Mudança de cobertura da terra (Land 

cover change) 

6. Áreas protegidas (Protected areas) 

7.Instrumentos econômicos relevantes para 

biodiversidade (Economic instruments relevant 

for biodiversity) 

 

Outras dimensões 

ambientais 

8. Exposição a poluição do ar (Exposure 

toa ir pollution) 

9. Produtividade do material (Material 

productivity)  

10. Estresse hídrico (Water stress) 

11. Pesquisa e desenvolvimento (Research and 

Development) 

12. Receita fiscal relacionada ao meio ambiente 

(Environmentally related tax revenue) 

13. Assistência Oficial ao Desenvolvimento 

Ambiental (Environmentally Official 

Development Assistance) 
 Fonte: OECD. Elaboração: as autoras. 

 

- Intensidade de Carbono (Carbon Intensity): avalia as intensidades de dióxido de carbono 

(CO²) do PIB. A escolha da mensuração do CO² foi feita por ser o principal motor das 

mudanças climáticas. 83 

- Energia renovável na matriz energética (Renewable energy in the energy mix): mensura 

o aumento da participação de fontes renováveis na matriz energética bem como o uso de 

outras tecnologias de combustível com baixo teor de carbono. 84 

-  Taxas efetivas de Carbono (Effective carbono rates): considera a precificação de 

carbono como uma forma essencial para descarbonizar a economia. As “Taxas efetivas 

de carbono” mensuram o preço real do carbono que é pago em toda a economia, 

relacionando-se com os impostos sobre energia e outras medidas de precificação de 

carbono. 85 

- Subsídios aos combustíveis fósseis (Fossil-fuel support): Mensura as medidas de apoio 

aos combustíveis fósseis. 86 

- Mudança de cobertura da terra (Land cover change): mensura a perda de áreas naturais 

e seminaturais. 87 

- Áreas protegidas (Protected areas): mensura a quantidade de áreas protegidas. A OCDE 

considera que a existência de áreas protegidas é essencial para a conservação da 

biodiversidade e para a manutenção dos serviços ecossistêmicos. 88 

- Instrumentos econômicos relevantes para a biodiversidade (Economic instruments 

relevant for biodiversity): são considerados como instrumentos econômicos relevantes os 

impostos, taxas, encargos e subsídios. Esses instrumentos podem encorajar que a 

produção e o consumo se tornem mais sustentáveis. Esse indicador mensura o número de 

 
83 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
84 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
85 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
86 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
87 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
88 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
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instrumentos econômicos relevantes para a biodiversidade bem como o número de países 

que implementam esses instrumentos. 89 

- Exposição a poluição do ar (Exposure to air pollution): Mensura o material particulado 

fino (PM2,5), cujas concentrações são maléficas para a saúde humana. 90 

- Produtividade do material (Material productivity): a OCDE destaca que o uso de 

matérias-primas dos recursos naturais bem como os processos de produção e de consumo 

possuem consequências ambientais, econômicas e sociais. Esse indicador mensura a 

produtividade do material utilizado. 91 

- Estresse hídrico (Water stress): Mensura a disponibilidade de recursos renováveis de 

água doce bem como os diferentes níveis de estresse hídrico dos países. 92 

-  Pesquisa e desenvolvimento (Research and Development): para que haja maior 

produtividade e crescimento econômico, deve haver investimentos em inovação. O 

indicador analisa os orçamentos governamentais para a pesquisa e o desenvolvimento. 93 

- Receita fiscal relacionada ao meio ambiente (Environmentally related tax revenue): 

mensura a receita tributária que é ambientalmente relacionada. A tributação ambiental 

pode encorajar a redução de unidades de poluição. 94 

- Assistência Oficial ao Desenvolvimento Ambiental (Environmentally Official 

Development Assistance): a OCDE possui a assistência oficial ao desenvolvimento (DAC 

– Official Development Assistance) que é uma fonte de fluxos financeiros internacionais 

financiados pelos governos. O DAC pode auxiliar na catalisação de investimentos para 

projetos e tecnologias ambientais, alcançando o objetivo: desenvolvimento do meio 

ambiente. O indicador mensura, portanto, a quantidade de DAC destinado ao meio 

ambiente, ou seja, para alcançar os objetivos de biodiversidade, mudança climática, entre 

outros. 95 

 

b) O monitoramento da recuperação econômica diante da COVID-19 

 

O Banco de Dados de Recuperação Verde da OCDE (OECD Green Recovery Database 

concentra dados sobre as medidas relacionadas aos esforços em prol da recuperação 

econômica do COVID-19 e seus impactos ambientais positivos, negativos ou “mistos” 

no meio ambiente, por exemplo, na energia, clima, água, poluição (ar e plásticos), 

biodiversidade e gestão de resíduos96. Os dados coletados não se resumem aos ambientais, 

abrangendo todas as medidas mais gerais de políticas adotadas que podem ter 

consequências no meio ambiente97.   

 
O objetivo do Banco de Dados de Recuperação Verde da OCDE é fornecer aos 

governos e ao público em geral uma visão geral clara das medidas de recuperação 

anunciadas que provavelmente terão implicações ambientais significativas, sejam 

positivas ou negativas. O banco de dados rastreia medidas anunciadas por países 

 
89 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
90 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
91 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
92 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
93 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
94 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
95 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/making-the-green-recovery-work-for-jobs-

income-and-growth-a505f3e7/#section-d1e611 
96 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/en/themes/green-recovery?language=portuguese#green-

recovery-database 
97 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/ 
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membros da OCDE e além (incluindo também um país de adesão à OCDE e países 

parceiros-chave - 43 países no total mais a UE). (tradução livre)98  

 

O banco de dados da OCDE auxilia e informa o processo de recuperação verde. Trata-se 

de um trabalho complementar ao executado pela Organização e por outras ferramentas de 

rastreamento, por exemplo, o Greenness of Stimulus Index, Energy Policy Tracker, o 

Green Recovery Tracker e o Oxford-led Global Recovery Observatory. 99 

 

Alguns resultados   do Banco de Dados de Recuperação Verde da OCDE são: verificou-

se que o financiamento alocado para medidas específicas do país, que possuem um 

provável impacto ambiental positivo, é estimado em cerca de US $ 336 bilhões; os gastos 

destacados como ambientalmente positivos representam cerca de 17% do total de gastos 

da recuperação verde; os setores de energia e de transporte de superfície obtiveram o 

maior número de medidas e de financiamento considerado como ambientalmente 

positivo. 100 

 

A visão política da elaboração do Banco de Dados de Recuperação Verde envolve uma 

série de observações que a Organização realiza. Uma delas é a importância da 

transparência sobre os planos de recuperação como medida para aumentar a capacidade 

dos governos de identificar e de monitorar quais os impactos econômicos e ambientais 

das medidas implementadas. Outro é o de que as medidas de recuperação verde ainda são 

um componente considerado pequeno diante dos estímulos gerais e o de que fundos 

significativos são alocados para medidas que possuem um impacto ambiental 

provavelmente negativo ou misto. 101 

 

A OCDE reforça ainda a necessidade em garantir o alinhamento entre as políticas e os 

setores ao longo do tempo para que seja possível alcançar objetivos de curto prazo como 

aumento de renda e empregos e o cumprimento dos compromissos ambientais. A 

Organização ressalta ainda a importância da avaliação ex ante, ou seja, da análise sobre 

quais os resultados esperados das medidas que poderão ser implementadas. E, por fim, 

avalia que as medidas de estímulo precisam ter como foco em uma transição que seja 

“justa” para todos102 

 

Além do banco de dados da OCDE, há o OECD COVID-19 Recovery Dashboard (Painel 

de Recuperação OECD COVID-19) que se trata de ferramenta de monitoramento dos 

esforços para a recuperação econômica e para o cumprimento dos compromissos dos 

países membros da OCDE. Segundo a Organização, alcançar uma recuperação econômica 

com qualidade é importante para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 103 

 

O Painel possui 20 indicadores para monitorar a qualidade da Recuperação para que ela 

seja forte, inclusiva, verde e resiliente. 104 

 

 

 

 

 
98 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/ 
99 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/ 
100 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/ 
101 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/ 
102 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/ 
103 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/en/recovery-dashboard 
104 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/en/recovery-dashboard 
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Tabela1.7: Indicadores do Painel de Recuperação OECD COVID-19 

 
Dimensão “Forte” Objetivo: 

Avalia o impacto geral da pandemia na 

prosperidade das famílias e das empresas 

bem como realiza o monitoramento dos 

sinais de melhora da atividade econômica. 

Indicadores:  

- Produto Interno Bruto 

% de mudança em relação ao mesmo período 

do ano anterior 

- Rendimento doméstico disponível por pessoa 

- Taxa de mortalidade em relação à média no 

período de 2015 a 2019 

- Volume total de horas trabalhadas 

- Novas criações empresariais 

- Falências de empresas 

Dimensão 

“Inclusivo” 

Avalia o impacto da pandemia nas pessoas e 

se os países estão tomando medidas para 

garantir que o crescimento econômico seja 

mais inclusivo.  

Indicadores:  

- Desigualdade de renda (Índice de 

participação de renda S80 / S20) 

- Insegurança financeira (Pessoas que 

relataram ter dificuldade em sobreviver com a 

renda familiar) 

- Subutilização de mão de obra (Trabalhadores 

desempregados, desencorajados e 

trabalhadores subempregados) 

- Jovens sem emprego, educação ou 

treinamento (Jovens que não trabalham, não 

estudam nem seguem qualquer formação) 

- Pessoas com baixa satisfação com a vida 

(Pessoas com uma pontuação de satisfação 

com a vida de 4 ou menos em uma escala de 0 

a 10) 

 

Dimnesão 

“Verde” 

Realiza o monitoramento do progresso dos 

países em direção a transição verde que 

tenha como foco as pessoas e que seja 

adequada com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030 

- Emissão de gases de efeito estufa 

- Energia renovável (solar, eólica, hídrica, 

biomassa, geotérmica) 

- Consumo de material (Materiais usados para 

consumo na economia) 

- Poluição do Ar externo (População exposta a 

mais de 10 microgramas por metro cúbico de 

PM2,5) 

- Terreno natural (Área total de terreno com 

vegetação natural e seminatural) 

 

 Dimensão 

“Resiliência” 

Avalia fatores que podem apoiar a 

preparação das economias e das sociedades 

contra possíveis choques futuros.  

- Taxa de vacinação COVID-19 (Pessoas 

totalmente vacinadas contra COVID-19) 

- Investimento (Formação bruta de capital 

fixo) 

- Cobertura de banda larga (Domicílios com 

acesso à Internet banda larga em casa 

% das famílias, 2007 – 2021) 

- Confiança no governo (Pessoas que relatam 

ter confiança no governo nacional) 

- Dívida (Administrações públicas; 

Sociedades não financeiras; famílias) 
Fonte: OECD. Elaboração: as autoras. 

 

A escolha desses indicadores foi realizada a partir de algumas considerações principais: 

relevância para capturar uma das quatro prioridades da recuperação; oportunidade e 

frequência da coleta de dados; possibilidade de comparabilidade internacional e precisão 

dos dados; a cobertura dos indicadores nos países da OCDE; facilidade de interpretação, 

de visualização e de comunicação e, por fim, consistência, reutilização e 

complementaridade com os indicadores já existentes na OCDE. Os dados para os 

indicadores foram coletados em escritórios nacionais de estatística e do banco de dados 

Gallup World Poll. 105 

 

 
105 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/en/recovery-dashboard 
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O Painel foi desenvolvido pelo OECD Centre on Well-being, Inclusion, Sustainability 

and Equal Opportunity em colaboração com todos os organismos da OCDE a pedido dos 

Ministros da OCDE. 106 

 

CONCLUSÕES 

 

A OCDE possui um extenso histórico de trabalho relacionado à implementação do 

desenvolvimento sustentável e, posteriormente, do conceito de crescimento verde 

desenvolvido pela Organização. Ambos trabalhados sob a perspectiva econômica e 

multidisciplinar das medidas ambientais e das suas consequências sociais.  

 

No âmbito da noção de implementar o desenvolvimento sustentável, procura determinar 

quais seriam os elementos que as políticas deveriam ter para promover e aplicar esse 

conceito. Com o advento da Agenda 2030, a Organização direcionou o seu trabalho à 

concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do documento da ONU.  

 

No âmbito de crescimento verde, a Organização destaca as dimensões econômica e 

ambiental do conceito de desenvolvimento sustentável sem substituí-lo. Pela Estratégia 

de Crescimento Verde lançada em 2011, após a Declaração de Crescimento Verde de 

2009, o conceito envolve um conjunto de políticas que possam incentivar o crescimento 

econômico e a conservação do capital natural e vice-versa.  

 

No último ano, a atuação da OCDE em desenvolvimento sustentável e crescimento verde 

foi direcionada à recuperação diante da crise provocada pelo COVID-19. Segundo a 

OCDE deve-se realizar a recuperação não apenas sob o aspecto verde, como também de 

forma forte, inclusiva e resiliente. A recuperação verde, portanto, torna-se apenas uma 

parte do processo complexo de recuperação econômica diante da COVID-19, tornando-

se mais amplo que a noção de recuperação no sentido apenas ambiental.  

 

Neste aspecto, a construção da resiliência e sustentabilidade, mediante as políticas 

estruturais, pode melhorar as redes de saúde, de segurança social, a governança pública, 

o fortalecimento de incentivos para as empresas adotem práticas sustentáveis. As políticas 

devem impulsionar o crescimento e a produtividade bem como apoiar as pessoas no 

processo de transição de modo a alcançar níveis maiores de inclusão.  

 

Entre as medidas práticas a serem tomadas, a OCDE orienta que sejam: garantidos 

empregos e o crescimento verde; adoção da noção “Building Back Better”, aceleração da 

transição para uma economia de baixo carbono; fortalecimento da proteção da 

biodiversidade; e aumento da qualidade do meio ambiente o fortalecimento da resiliência 

a pandemia. 

 

A OCDE não trabalha apenas com estudos teóricos de modo que a Organização se 

preocupa em alimentar, manter e constituir metodologias de coleta e análise de dados. O 

objetivo da Organização é o de fundamentar mais e melhor as suas orientações. Diante 

disso, a OCDE possui indicadores gerais e os indicadores direcionados à recuperação 

diante da crise provocada pelo COVID-19.  

 

Nos indicadores gerais, a Organização possui os indicadores de crescimento verde, os de 

meio ambiente e o banco de dados estatístico da OCDE sobre meio ambiente. Desses 

indicadores, 13 foram selecionados para avaliar as medidas de recuperação verde. Além 

 
106 Ver: https://www.oecd.org/coronavirus/en/recovery-dashboard 
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do uso dos indicadores já existentes, a OCDE elaborou o Banco de Dados de Recuperação 

Verde e o OECD COVID-19 Recovery Dashboard.  

 

No caso do Banco de Dados de Recuperação Verde, são avaliados os impactos 

considerados como positivos, negativos ou mistos das medidas tomadas para a 

recuperação. O Banco auxilia, portanto, no processo de Recuperação Verde, podendo ser 

usado de forma complementar a outros bancos de dados. Já o OECD COVID-19 Recovery 

Dashboard, aplica a noção mais de Recuperação, ou seja, mensura-se se as medidas 

adotadas podem alcançar uma recuperação que seja, forte, verde, resiliente e inclusiva.  

 

Todo o contexto de trabalho da OCDE, inclusive na recuperação pós-COVID-19, 

demonstra que o Brasil deverá trabalhar continuamente no sentido de implementar 

medidas que possuam impacto positivo no meio ambiente e/ou deixar de adotar medidas 

que tenham um impacto negativo ou misto. Terá também de trabalhar para obter a 

transparência na coleta de informações e de metodologia para que possa ser avaliada e, 

portanto, melhor direcionada aos propósitos de recuperação. 
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Resumo: O objetivo do artigo é apresentar a situação do Brasil em matéria de política de eficiência energética, 

tomando-se como referência os padrões estabelecidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE).  
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Abstract: The purpose of the article is to present the situation of Brazil in terms of energy efficiency policy, taking as 

a reference the standards established by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 

 

Keywords: Energy efficiency; energy productivity; OECD; Brazil; green growth. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Eficiência energética pode ser compreendida como a utilização racional de recursos 

energéticos, com a finalidade de produzir mais ou o mesmo com a mesma quantidade de 

energia. A eficiência energética é relevante sob diversas perspectivas. Destacam-se as 

perspectivas econômica e ambiental. Em termos econômicos, a eficiência energética, no 

longo prazo, gera menos custos à produção e pode reduzir o preço de bens e de serviços 

ao consumidor final. Sob a perspectiva do meio ambiente, a eficiência energética pode 

diminuir a demanda por recursos naturais não renováveis, pode auxiliar o uso mais 

racional das matrizes energéticas, diminuir impactos ambientais das intervenções 

antrópicas nos meios naturais e, principalmente, diminuir a produção de substâncias 

nocivas ao meio ambiente e geradoras do aquecimento global.  

 

Diante do aumento da demanda de energia e da necessidade de limitar emissões de gases 

de efeito estufa (GEE), a eficiência energética se tornou aspecto fundamental dos 

objetivos globais de desenvolvimento sustentável. Em razão da invisibilidade dos ganhos 

advindos da eficiência energética, as partes interessadas públicas e privadas nem sempre 

entendem sua importância e, em vez disso, se concentram nos investimentos em geração 

de energia. 

 

Apesar dos múltiplos benefícios econômicos e ambientais da eficiência energética, 

existem muitos desafios à sua ampla adoção no âmbito do processo produtivo, de geração 

de energia e nas práticas quotidiana do consumidor. Alguns desses desafios podem ser 

claramente identificados. O primeiro e mais relevante desafio (pois é o mais disseminado 

entre os agentes econômicos) consiste na ausência de conhecimento acerca dos potenciais 

da eficiência energética. A ausência de conhecimento, por sua vez, desdobra-se em 

ignorância quanto a conexão direta entre economia de energia e rendimento econômico e 

ganhos ambientais, e inexistência de métricas e processos de mensuração confiáveis e 

disseminados de aferição da eficiência energética. O segundo desafio consiste na alta 

dependência da eficiência energética de cultura disseminada de inovação direcionada a 

processos e produtos que demandam menos energia. O terceiro desafio consiste nos 

 
1 Professora da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Centro 

de Estudos do Comércio Global e Investimento (CCGI/FGV-EESP). 
2 Pesquisador do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos (CCGI/FGV-EESP). 
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elevados custos iniciais de implementar processos e tecnologias poupadoras de energias 

ou incrementadoras da eficiência energética. Esse aspecto, ao ser combinado com a 

ausência de informações precisas e de parâmetros de mensuração, dificultam a percepção 

dos retornos e benefícios econômicos de longo prazo para empresas. Os arranjos, acordos 

e organizações internacionais dedicados ao tema da energia tentam propor soluções para 

esses desafios. 

 

Este artigo buscará analisar a forma como a eficiência energética é abordada no âmbito 

internacional, com destaque para o tratamento do tema na Organização para Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento e na Agência Internacional de Energia. Em seguida, os 

autores apresentarão a situação institucional da eficiência energética no Brasil, cotejando 

as regras e as políticas brasileiras com as diretrizes, determinações e práticas 

recomendadas pela OCDE e adotadas por seus membros. 

 

1. A eficiência energética nos documentos e organismos internacionais 

 

A eficiência energética está prevista como componente do desenvolvimento sustentável 

em importantes documentos internacionais. A Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), em seus “considerandos”, reconhece que os 

esforços dos países e das empresas na redução de gases de efeito estufa passarão pela 

busca de maior eficiência energética3. A importância do tema havia sido mencionada no 

Relatório Bruntland e foi consolidada como uma das metas contidas no objetivo 7 dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)4. Deve-se notar ainda que Relatório de 

Viena sobre as Mudanças Climáticas de 2007, sob os auspícios da UNFCCC, mostra 

claramente que a eficiência energética pode alcançar reduções reais de emissões a baixo 

custo, desde que ocorra disseminação de tecnologias poupadoras de energia, inclusive 

mecanismos de transferência de tecnologia5. 

 

Como iniciativa internacional que tangencia o tema da eficiência energética, destaca-se o 

Tratado da Carta de Energia, que contém um conjunto de prescrições não vinculantes 

 
3 No texto da Convenção Quadro consta:  Reconhecendo que todas os países, especialmente os países em 

desenvolvimento, precisam ter acesso aos recursos necessários para alcançar um desenvolvimento social e 

econômico sustentável e que, para que os países em desenvolvimento progridam em direção a essa meta, 

seus consumos de energia necessitarão aumentar, levando em conta as possibilidades de alcançar maior 

eficiência energética e de controlar as emissões de gases de efeito estufa em geral, inclusive mediante a 

aplicação de novas tecnologias em condições que tornem essa aplicação econômica e socialmente benéfica 
4 Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todas e 

todos. As metas decorrentes do objetivo 7 são as seguintes: 7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, 

confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia; 7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a 

participação de energias renováveis na matriz energética global; 7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de 

melhoria da eficiência energética; 7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso 

a pesquisa e tecnologias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias 

de combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia 

e em tecnologias de energia limpa; 7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para 

o fornecimento de serviços de energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, 

particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e 

nos países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio. NAÇÕES 

UNIDAS BRASIL. Agenda 2030. Disponível em <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/>. Consulta em 

20 de agosto de 2020. 
5 UNFCCC - United Nations Framework Convention on Climate Change. Report 2017. Disponível em: 

<https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/06a01.pdf>. Consulta em 20 de agosto de 2020. 
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sobre energia6. A eficiência energética é um dos aspectos mais frequentes na Carta, pois 

concerne às diversas etapas da cadeia energética: produção, distribuição, armazenamento 

e consumo. Os signatários confirmam que é necessária cooperação no campo do uso 

eficiente de energia, o desenvolvimento de fontes renováveis de energia e a proteção do 

meio ambiente no campo da energia. Esses objetivos dependem: da garantia econômica 

da coerência entre as políticas energéticas relevantes e acordos e convenções relacionados 

ao meio ambiente;  da garantia de preços de acordo com o mercado; do uso de 

instrumentos transparentes e equitativos, baseados nos princípios da economia mercado, 

para atingir metas de energia e de redução de problemas ambientais; da criação de 

condições gerais para a troca de conhecimentos relacionados às tecnologias sustentáveis, 

às fontes de energia renováveis e ao uso eficiente de energia; da criação de condições 

gerais que garantam investimentos rentáveis em projetos de eficiência energética e 

energia ambientalmente sustentável. 

 

A conexão entre eficiência energética e meio ambiente tornou-se evidente nos últimos 

anos. Por causa dessa conexão, diversas são as iniciativas internacionais, normalmente 

atreladas a programas ambientais mais amplos, que buscam criar padrões confiáveis de 

mensuração e de implementação de eficiência energética. 

 

No âmbito internacional, há uma série de iniciativas que buscam estabelecer parâmetros 

para incremento da eficiência energética, nos mais distintos segmentos econômicos. 

Destacam-se os esforços envidados no âmbito de instituições internacionais, sejam 

organizações internacionais em sentido estrito ou em entidades nacionais dotadas de 

alcance internacional. Essas organizações podem ter atividades de dois tipos diferentes: 

desenvolvimento de normas técnicas e outros documentos prescritivos para eficiência 

energética e produção de conhecimento e de estudos sobre eficiência energética, bem 

como a elaboração de regras mandatórias para determinados Estados. 

 

Em termos práticos e sob a perspectiva da determinação da conduta empresarial, são mais 

relevantes para exequibilidade de políticas de eficiência energética as atividades das 

organizações de normalização técnica, que identificam e prescrevem o que seria o 

consumo eficiente de máquinas, de aparelhos e de equipamentos domésticos e industriais. 

A International Organization for Standardization (ISO) e a International Eletrotechnical 

Commission (IEC), na qualidade de organizações de normalização, no sentido disposto 

no anexo 1 do Acordo sobre Barreiras técnicas ao Comércio, da Organização Mundial de 

Comércio, são exemplos de instituições que buscam estabelecer padrões internacionais a 

serem adotados pelos agentes econômicos. Embora os propósitos das normas técnicas 

sejam diversos, é cada vez mais frequente que sejam formuladas com objetivos 

ambientais.  

 

Em matéria de normas técnicas sobre eficiência energética, a International 

Electrotechnical Commission (IEC) é entidade internacional de inegável importância, 

pois tem grande acervo de normas técnicas que consolidam tecnologias e procedimentos 

favoráveis à eficiência energética. As normas técnicas da IEC são produzidas no âmbito 

de Comitês especializados e tratam de produtos elétricos e eletrônicos e de processos de 

geração, de transmissão e de armazenamento de energia. A IEC tem, por exemplo, um 

conjunto de normas sobre a eficiência das variadas formas de geração de energia elétrica. 

Sobre a geração de energia elétrica por meio da transformação da energia mecânica-

 
6 Disponível em: <https://www.plataforma-troca.org/tratado-carta-da-energia/>. Consulta em 20 de agosto 

de 2020. 
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hidráulica, destacam as normas sobre o desempenho de turbinas (IEC 60041) e sobre 

máquinas hidráulicas (IEC 62097)7. A norma IEC 62256 trata, especificamente, da 

melhora do desempenho nas diversas dimensões da produção de eletricidade por meios 

hidráulicos. Em matéria de energia solar, a IEC tem normas técnicas sobre sistemas 

fotovoltaicos (IEC 61724), teste de desempenho de módulos fotovoltaicos (IEC 61853), 

design de sistemas de bombas fotovoltaicas (IEC 62253), inversores fotovoltaicos (IEC 

62891), desempenho de módulos fotovoltaicos em diferentes climas (IEC 62892). Em 

matéria de energia eólica e marítima, destacam-se, respectivamente, a norma técnica 

sobre o desempenho de turbinas eólicas (IEC 61400) e a norma sobre avaliação de 

potencial de ondas e de outras correntes de água (IEC TS 62600)8. 

 

As normas mais sofisticadas da IEC concernem ao uso residencial e industrial da energia 

elétrica. No âmbito da indústria, na área motores elétricos, destacam-se normas sobre 

eficiência de motores (IEC 60034 series), sobre capacitores de motores (IEC 60252-1 

AC), sobre identificação de perda de energia em máquinas rotativas de veículos (IEC TS 

60349-3)9. A IEC também tem normas sobre a eficiência energética de refrigeradores e 

fornos elétricos de uso industrial (IEC 60240, IEC 60398, IEC 60676, IEC TS 60680), 

inclusive aqueles que fazem uso de micro-ondas (IEC 61307)10. 

 

Adicionalmente, a IEC possui amplo acervo de normas técnicas aplicáveis a aparelhos 

elétricos de uso doméstico. A organização desenvolveu normas específicas sobre o 

desempenho de cobertores elétricos (IEC 60299), ferros e máquinas de passar roupa (IEC 

60311), aparelhos de cozinha elétricos e aparelhos para preparação de alimentos (IEC 

60350), máquinas de lavar louça (IEC 60436), máquinas de lavar e secar roupa (IEC 

60456), placas de aquecimento elétrico, chaleiras, jarros (IEC 60496), ventiladores (IEC 

60665), aquecedores de ambiente (IEC 60675), fornos de micro-ondas (IEC 60705), 

barbeadores elétricos (IEC 61254), grelhadores, torradeiras, fritadeiras, cafeteiras (IEC 

61817), equipamentos de tecnologia da informação, computadores de mesa e notebooks 

(IEC 62018), equipamentos de áudio, vídeo e afins (IEC 62087), congeladores e outros 

aparelhos diversos de refrigeração (IEC 62552), aspiradores de pó e aparelhos de limpeza 

(IEC 62885 ), robôs para uso doméstico (IEC 62929). Essas normas referentes aos 

aparelhos elétricos de uso doméstico contêm, expressamente, requisitos sobre 

desempenho no consumo de energia. 

 

A ISO é outra organização focada no desenvolvimento de normas técnicas que também 

se preocupa com o tema da eficiência energética. Destacam-se as normas internacionais 

ISO 17743 e ISO 17742, que fornecem metodologia documentada para calcular e relatar 

economia de energia e eficiência energética para países e cidades11. Além de fornecer 

 
7 IEC - INTERNATIONAL ELETROTECHNICAL COMMISSION. IEC work for Energy Efficiency, 

2019. Disponível em: <https://www.iec.ch/energyefficiency/?ref=extfooter>. Acesso em: 9 jun. 2020. 
8 IEC - INTERNATIONAL ELETROTECHNICAL COMMISSION. IEC work for Energy Efficiency, 

2019. Disponível em: <https://www.iec.ch/energyefficiency/?ref=extfooter>. Acesso em: 9 jun. 2020. 
9 IEC - INTERNATIONAL ELETROTECHNICAL COMMISSION. IEC work for Energy Efficiency, 

2019. Disponível em: <https://www.iec.ch/energyefficiency/?ref=extfooter>. Acesso em: 9 jun. 2020. 
10 IEC - INTERNATIONAL ELETROTECHNICAL COMMISSION. IEC work for Energy Efficiency, 

2019. Disponível em: <https://www.iec.ch/energyefficiency/?ref=extfooter>. Acesso em: 9 jun. 2020. 
11 ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 500001 - Energy 

Management, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/publication/PUB100400.html>. Acesso em: 10 

jun. 2020. 
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padrões para mensuração da eficiência energética, a ISO, em seus Comitês, formula 

normas para desenvolvimento de eficiência energética em áreas específicas. 

 

O Comitê de Energia da ISO, denominado Technical Committee ISO/TC 301, Energy 

management and energy savings, trabalha com intuito de criar normas para disseminação 

de inovações e de melhorias em termos de eficiência energética12. Dos trabalhos desse 

Comitê, destaca-se o desenvolvimento, em 2011, da norma ISO 50001 (Energy 

management systems — Requirements with guidance for use), cuja mais recente versão é 

do ano de 201813. A norma ISO 50001 especifica os requisitos para estabelecer, 

implementar, manter e melhorar sistemas de gerenciamento de energia. A norma aplica-

se a qualquer organização, independentemente do seu tipo, tamanho, complexidade, 

localização geográfica, cultura organizacional ou dos produtos e serviços que fornece. 

Aplica-se, especificamente, às atividades que afetam o desempenho energético que são 

gerenciadas e controladas pela organização. A norma ISO 50001 requer, de seus usuários, 

demonstração de melhoria contínua do desempenho energético, mas não define os níveis 

de melhoria do desempenho energético a serem alcançados. 

 

Com o objetivo de garantir a observância da norma ISO sobre manejo e poupança de 

energia, o Technical Committee ISO/TC 301 (Energy management and energy savings) 

criou também a norma direcionada aos procedimentos de aferição da eficiência energética 

por terceiros. A norma ISO 50002:2014 Energy audits — Requirements with guidance 

for use tem o objetivo de padronizar os procedimentos de verificação da conformidade à 

norma ISO 50001. Como complemento às normas ISO 50001 e 50002, elaborou-se a 

norma 50003, que especifica requisitos de competência, consistência e imparcialidade na 

auditoria e na certificação de sistemas de gerenciamento de energia para organismos que 

prestam esses serviços. 

 

Ainda que as normas técnicas sejam amplamente disseminadas entre empresas e governos 

(inclusive constando em programas oficiais de uso racional e de economia de energia), 

grandes ambições em termos de eficiência energética dependem de atuação coordenada 

dos entes público e privados, inclusive com a participação direta do Estado. As 

organizações intergovernamentais, nesse sentido, têm função importante como instância 

de discussão, negociação e celebração de acordos sobre a governança internacional de 

energia e sobre a utilização sustentável dos recursos energéticos. A International Energy 

Agency (AIE), que tem vínculo orçamentário e funcional com a OCDE, é provavelmente 

a organização temática mais relevante em matéria de energia, a despeito do seu número 

restrito de membros. A AIE desenvolve atividade relacionada à produção de 

conhecimento, de dados e de análises sobre eficiência energética14, além de elaborar 

recomendações sobre a geração, distribuição e uso de energia, conjugando objetivos de 

segurança energética, estabilização do mercado e sustentabilidade ambiental. As 

características da AIE e seu trabalho em conjunto com a OCDE serão detalhados nos itens 

seguintes. 

 

 
12 ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 500001 - Energy 

Management, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/publication/PUB100400.html>. Acesso em: 10 

jun. 2020. 
13 ISO - INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 500001 - Energy 

Management, 2018. Disponível em: <https://www.iso.org/publication/PUB100400.html>. Acesso em: 10 

jun. 2020. 
14 IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. About. Disponível em: <https://www.iea.org/about>. 

Acesso em 15 de agosto de 2020. 

https://www.iea.org/about
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Ainda como organizações intergovenamentais, destacam-se a Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA) e a Agência Internacional para as Energias 

Renováveis (IRENA). O trabalho precípuo da AIEA é a segurança no uso da energia 

nuclear, mas a organização tem direcionado sua atenção, de maneira crescente, à 

dimensão ambiental, avançando inclusive para o tema da eficiência energética15. A AIEA 

consolida os marcos jurídicos da governança internacional de energia nuclear, cuja 

importância econômica e geopolítica continuam evidentes nas relações internacionais. Na 

atualidade, a AIEA busca além de garantir o uso pacífico da energia atômica, promover 

a segurança ambiental e o incremento da eficiência de instalações nucleares. A IRENA, 

por sua vez, é entidade recente, criada para fortalecer a cooperação internacional em 

matéria de energias renováveis16. A dimensão de eficiência energética é fundamental para 

os programas de energia renovável, pois as fontes alternativas, para que sejam 

economicamente viáveis, devem apresentar eficiência similar ou superior às fontes 

tradicionais e, para isso, é fundamental o constante aperfeiçoamento tecnológico dos 

mecanismos que fazem uso dessas fontes renováveis de energia. Situação emblemática 

de aprimoramento tecnológico que tem viabilizado economicamente fontes alternativas 

de energia ocorre no caso dos biocombustíveis utilizados, incialmente, em veículos 

automotores de passeio e, posteriormente, adaptados para veículos terrestres de carga, 

embarcações e aeronaves. 

 

As atividades da OCDE direcionadas à eficiência/produtividade energética estão 

inseridas nesse contexto internacional de pluralidade de atores estatais e não estatais que 

criam normas, formulam mecanismos de cooperação e acordam regras para promoção da 

eficiência energética nas mais diversas dimensões, com a predominância crescente da 

perspectiva ambiental. A conexão jurídica e funcional entre OCDE e AIE evidencia dois 

aspectos importantes: primeiramente, nota-se que parte importante do debate sobre 

energia e eficiência energética ocorre no âmbito da AIE e, posteriormente, é apropriado 

pela OCDE. Assim, os diversos Comitês das OCDE sobre energia, apesar de formalmente 

existentes, não têm produção normativa e analítica abundante. Os estudos, dados, análises 

e recomendações da AIE, por sua vez, são adotados quase automaticamente pela OCDE, 

sem necessidade rediscussão de seus termos, ainda que os objetivos de apropriação 

possam resultar em certa seletividade. Essa relação será detalhada no item seguinte. 

 

2. A eficiência energética na OCDE 

 

A OCDE tem limitado conjunto de documentos normativos e não normativos sobre 

produtividade energética, também denominada de eficiência energética. Os documentos 

normativos da organização geralmente tratam de aspectos ambientais gerais e mencionam 

a produtividade energética como aspecto importante da sustentabilidade. Os documentos 

não normativos abordam algum aspecto da eficiência energética relacionado a outro tema 

de interesse da organização. Os estudos e documentos produzidos pela AIE, que tem 

abundante material sobre eficiência energética, são geralmente disponibilizados pela 

OCDE. 

 

Importante destacar que o tema da eficiência energética não se confunde com a temática 

da energia limpa, energias renováveis e das fontes sustentáveis de energia. Esses temas 

 
15 IRENA - INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. Members. Disponível em: 

<https://www.irena.org/irenamembership>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
16 IRENA - INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. Members. Disponível em: 

<https://www.irena.org/irenamembership>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 

https://www.irena.org/irenamembership
https://www.irena.org/irenamembership
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também são abordados pela OCDE, muitas vezes pelos mesmos órgãos e instrumentos 

legais que disciplinam a eficiência energética. Por questões de organização conceitual e 

metodológica deste texto, optou-se por não analisar essa dimensão do tema energético. 

Embora, de fato, haja forte conexão entre eficiência e sustentabilidade, a ideia de energia 

limpa e assuntos correlatos está mais relacionada à transição de uma economia de alto 

carbono para uma economia verde, caracterizada pela baixa emissão e por soluções 

ambientalmente adequadas. A multiplicação de fontes alternativas e renováveis de 

energia possibilita a diminuição do uso de fontes de energia baseadas em combustíveis 

fósseis, os principais responsáveis pelo aquecimento global. Mediante eficiência 

energética, entretanto, não se questiona as fontes tradicionais de geração de energia, pois 

objetiva-se apenas a racionalização de seu uso, aspecto que também tem efeitos 

ambientais positivos. 

 

2.1. Comitês e instrumentos legais 

 

Vários órgãos técnicos trataram de alguma dimensão do tema energia, embora a maioria, 

na atualidade, esteja desativada17. Pelo menos 6 (seis) comitês abordaram o tema da 

energia: Comitê de Política Ambiental, Comitê de Eletricidade, Comitê de Energia 

Nuclear, Comitê de Gás, Comitê de Energia, Comitê de Petróleo e o Comitê de Política 

de Economia Digital. O Comitê de Energia, Comitê de Gás, Comitê de Eletricidade e o 

Comitê de Petróleo não têm instrumentos legais em vigência. O Comitê de Energia 

Nuclear tem seis instrumentos vigentes, mas todos dispõem sobre segurança e restrições 

no uso da energia nuclear. Pode-se asseverar, portanto, que a dimensão da eficiência é 

energética é exclusivamente tratada nos instrumentos elaborados pelo Comitê de Política 

Ambiental e pelo Comitê de Política de Economia Digital. 

 

Na Recomendação do Conselho sobre a redução de impactos ambientais do uso de energia 

nos setores doméstico e comercial (Recommendation of the Council on the Reduction of 

Environmental Impacts from Energy Use in the Household and Commercial Sectors)18, 

de 1977, a OCDE exorta seus Membros buscarem a eficiência energética de aparelhos 

domésticos. Recomenda-se que os Membros adotem programas de etiquetagem, que 

forneçam ao consumidor informações sobre o desempenho dos aparelhos em termos de 

consumo de energia. 

 

O texto da Recomendação contém cinco pontos específicos, referentes ao uso de energia 

e à política energética dos Membros. O primeiro ponto refere-se à integração da política 

energética e ambiental. Considerando-se o período em que que foi elaborado o texto da 

Recomendação, é compreensível a necessidade de explicitar a relação entre energia e 

meio ambiente. Muitas das políticas energéticas adotadas pelos Estados (e.g. Brasil) 

tinham propósitos exclusivamente econômicos e, por isso, embora buscassem a eficiência 

no uso da energia, mostravam-se excessivamente flexíveis com o uso de combustíveis 

fósseis e com a emissão de substâncias nocivas ao meio ambiente.   

 
1. A gestão da demanda de energia deve ser elemento importante das políticas 

ambientais e energéticas combinadas no âmbito doméstico e comercial e 

essas políticas [devem] ser coordenadas e mutuamente reforçadas, tanto na 

 
17 Os órgãos técnicos da OCDE costumam ter mandato determinado, com data de finalização dos trabalhos. 
18 OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 

Recommendation of the Council on the Reduction of Environmental Impacts from Energy Use in the 

Household and Commercial Sectors, OECD/LEGAL/0157. Disponível em: 

<https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/19/19.en.pdf>. Acesso em 20 de agosto de 2020. 
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proteção do ambiente urbano quanto na economia de energia; a mutualidade 

dessas políticas deve ser reconhecida publicamente nas declarações de 

políticas. 19 (tradução e destaques dos autores) 

 

A importância do apoio político para o êxito da conexão entre programas ambientais e 

energéticos é aspecto principal do primeiro item da Recomendação. Assim como em 

outras áreas, a OCDE insiste na necessidade do apoio político para implementar medidas 

que demandem alteração do comportamento de indivíduos, de empresas e de outros atores 

sociais. 

 

Os pontos 2 e 3 da Recomendação indicam que as políticas energéticas devem buscar 

benefícios ambientais. Não basta, portanto, que os programas estimulem a economia de 

energia, se não há esforços para mudanças na matriz energética e na diminuição no uso 

de combustíveis fósseis. 

 
2. Será dada preferência a políticas energéticas nos setores doméstico e 

comercial, visando taxas de crescimento e composição do consumo de 

energia compatíveis com os objetivos ambientais e, portanto, menos 

prejudiciais ao meio ambiente. 3. Medidas eficazes de conservação de 

energia, que forneçam benefícios ambientais específicos, levando em 

consideração os custos econômicos e sociais, devem ser selecionadas e dar 

prioridade aos setores doméstico e comercial.20 (tradução e destaques dos 

autores) 

 

 

Os pontos 4 e 5, por sua vez, são direcionados ao uso de energia em áreas urbanas. O 

ponto 4 prescreve o aprimoramento constante dos sistemas de distribuição de energia e 

de utilização de combustíveis limpos. O ponto 5 refere-se à conexão entre os usos da 

energia e o uso do solo urbano. 
 

 

4. O sistema de distribuição de energia e a utilização de combustíveis 

limpos em áreas de população urbana de alta densidade devem ser 

progressivamente aprimorados para atender aos requisitos ambientais. 5. 

O planejamento do uso da terra para áreas urbanas deve incorporar 

formalmente uma avaliação de sistemas de energia ambientalmente 

desejáveis, como aquecimento urbano, e de projetos urbanos que possam levar 

 
19 No original, o texto é o seguinte: 1. Management of energy demand should be a major element of 

combined environmental and energy policies in the household and commercial sectors and that these 

policies be co-ordinated and be mutually reinforcing in both providing protection of the urban environment 

and conserving energy; the mutuality of these policies should be given public recognition in policy 

statements. OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 

Recommendation of the Council on the Reduction of Environmental Impacts from Energy Use in the 

Household and Commercial Sectors, OECD/LEGAL/0157. Disponível em: 

<https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/19/19.en.pdf>. Acesso em 20 de agosto de 2020. 
20 O trecho em inglês é o seguinte: 2. Preference be given to energy policies in the household and 

commercial sectors aiming for growth rates and composition of energy consumption that are compatible 

with environmental aims and would therefore be less harmful to the environment. 3. Effective energy 

conservation measures, which provide specific environmental benefits, taking into account economic and 

social costs, should be selected and given priority for the household and commercial sectors. OECD – 

ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Recommendation of the 

Council on the Reduction of Environmental Impacts from Energy Use in the Household and Commercial 

Sectors, OECD/LEGAL/0157. Disponível em: 

<https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/19/19.en.pdf>. Acesso em 20 de agosto de 2020. 
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à redução do impacto ambiental do uso de energia.21 (tradução e destaques dos 

autores) 

 

Nos documentos da década de 1980, ainda era necessário reforçar a conexão positiva 

entre os temas econômicos e ambientais, pois persistia a perspectiva que contrapunha 

preservação ambiental e desenvolvimento econômico, como evidenciado na Conferência 

de Estocolmo. Ao longo da década, consolida-se o entendimento segundo o qual a 

eficiência energética poderia ser, concomitantemente, importante mecanismo de proteção 

ambiental, de conservação de recursos escassos e de desenvolvimento econômico. 

 

A eficiência energética também é mencionada na Recomendação do Conselho sobre 

opções de energia ambientalmente favoráveis e sua implementação (Recommendation of 

the Council on Environmentally Favourable Energy Options and their Implementation)22, 

de 1985. No texto, recomenda-se 

 
I. que os países membros, no contexto de suas políticas ambientais e 

energéticas de longo prazo, identifiquem e promovam opções de energia 

ambientalmente favoráveis, consistentes com objetivos sociais e econômicos 

mais amplos, mediante: a) Alcance de laços institucionais mais estreitos 

entre a formulação de políticas ambientais e de energia, desde os estágios 

iniciais e durante todo o processo político; b) Desenvolvimento e aplicação de 

métodos de análise energética e ambiental; c) Incentivo a identificação dos 

benefícios ambientais líquidos de políticas que promovam maior eficiência 

energética; d) Identificação e redução de barreiras à implementação de 

opções de energia ambientalmente favoráveis; e) Permissão para que os 

vários custos de proteção ambiental adequada nos diferentes estágios de 

produção, transformação e uso de energia sejam refletidos nos preços de todas 

as formas de energia; f) Melhora na clareza, eficiência e previsibilidade dos 

regulamentos; g) Identificação e consideração, em um estágio inicial da 

tomada de decisão, das implicações ambientais das medidas e estratégias 

relacionadas à energia, bem como as implicações energéticas das medidas e 

estratégias ambientais;23 (tradução e destaques dos autores) 

 
21 O trecho em inglês é o seguinte: 4. The energy distribution system and the utilisation of clean fuels in 

high density urban population areas should be progressively improved to meet environmental 

requirements. 5. Land use planning for urban areas should formally incorporate an evaluation of 

environmentally desirable energy systems such as district heating, and of urban designs which might lead 

to the reduction of the environmental impact of energy use. OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC 

COOPERATION AND DEVELOPMENT. Recommendation of the Council on the Reduction of 

Environmental Impacts from Energy Use in the Household and Commercial Sectors, OECD/LEGAL/0157. 

Disponível em: <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/19/19.en.pdf>. Acesso em 20 de agosto de 

2020. 
22 OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 

Recommendation of the Council on Environmentally Favourable Energy Options and their 

Implementation, OECD/LEGAL/0221. Disponível em 

<https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/176/176.en.pdf>. Acesso em 20 de agosto de 2020. 
23 No texto original, lê-se: I. RECOMMENDS that Member countries, in the context of their long-term 

environmental and energy policies, identify and promote environmentally favourable energy options 

consistent with broader social and economic goals by: a) Achieving closer institutional links between 

energy and environmental policymaking from the earliest stages and throughout the policy process; b) 

Developing further and applying methods of energy and environmental analysis; c) Encouraging the 

identification of the net environmental benefits of policies which promote increased energy efficiency; d) 

Identifying and reducing barriers to the implementation of environmentally favourable energy options; e) 

Allowing the various costs of adequate environmental protection at the different stages of energy 

production, transformation and use to be reflected in the prices of all forms of energy; f) Improving the 

clarity, efficiency and predictability of regulations; g) Identifying and taking into account, at an early stage 

of decision-making, the environmental implications of energy-related measures and strategies as well as 

the energy implications of environmental measures and strategies; h) Referring to the elements of 
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Em 1991, a OCDE adota a Recomendação do Conselho sobre o uso de instrumentos 

econômicos na política ambiental (Recommendation of the Council on the Use of 

Economic Instruments in Environmental Policy)24. A Recomendação consiste em 

documento que consolida a relação entre economia e meio ambiente. Inverte-se a lógica 

ordinária na qual os recursos naturais são meios para buscar o crescimento econômico. 

Na Recomendação, a dimensão econômica, em especial os instrumentos econômicos, é 

usada como meio para preservação do meio ambiente e de recursos naturais escassos. Os 

instrumentos econômicos, que são exemplificados no anexo da Recomendação, devem, 

portanto, ser usados como incentivo e desestimulo à conduta dos agentes. 

 

A função dos instrumentos econômicos na execução de políticas energéticas e ambientais 

é expressa, por exemplo, no primeiro ponto da Recomendação, na qual os Membros são 

exortados a 

 
i) Fazer uso maior e mais consistente dos instrumentos econômicos como 

complemento ou substituto de outros instrumentos políticos, como 

regulamentos, levando em consideração as condições socioeconômicas 

nacionais;25 

 

De maneira coerente com outros documentos da OCDE e com a postura geral da 

Organização, a Recomendação indica que os instrumentos econômicos são preferíveis 

aos instrumentos políticos, pois, mediante reajuste das expectativas de ganhos e prejuízos 

dos agentes econômicos, causariam menor distorção no mercado. Como exemplo de 

instrumento a ser substituído, menciona-se a regulação direta, que é instituída por norma 

jurídica mandatória. Na perspectiva da Organização, a regulação, se desnecessária ou 

substituível por instrumentos alternativos, gera mais problemas do que soluções. 

 

No segundo ponto da Recomendação, a ideia de utilização de instrumentos econômicos 

para alocação ótima de recursos sob a perspectiva socioambiental é mencionada. 

Recomenda-se aos Membros 

 
ii) Trabalhar para melhorar a alocação e o uso eficiente dos recursos naturais e 

ambientais por meio de instrumentos econômicos, a fim de refletir melhor o 

custo social do uso desses recursos;26 (tradução e destaques dos autores) 

 
environmentally favourable energy options, set out below. Ver: OECD – ORGANIZATION FOR 

ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Recommendation of the Council on 

Environmentally Favourable Energy Options and their Implementation, OECD/LEGAL/0221. Disponível 

em <https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/176/176.en.pdf>. Acesso em 20 de agosto de 2020. 
24 Ver: OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 

Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting the Conservation and 

Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326. Disponível em: 

<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0326>. Acesso em 20 de agosto de 

2020. 
25 O texto original é o seguinte: i) Make a greater and more consistent use of economic instruments as a 

complement or a substitute to other policy instruments such as regulations, taking into account national 

socio-economic conditions. Ver: OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND 

DEVELOPMENT. Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting the 

Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326. Disponível em: 

<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0326>. Acesso em 20 de agosto de 

2020. 
26 O texto original é o seguinte: ii) Work towards improving the allocation and efficient use of natural and 

environmental resources by means of economic instruments so as to better reflect the social cost of using 

these resources. Ver: OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND 
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A ideia de instrumentos econômicos explicitarem o custo social no uso dos recursos 

naturais evidencia-se por exemplo no uso de mecanismos fiscais para oneração dos 

usuários de combustíveis fósseis e de outras fontes de energia não renováveis e nocivas 

ao meio ambiente. Como se nota dos dados estatísticos da Organização27, parte relevante 

dos Membros tem tributado atividades ambientalmente nocivas e o uso predatório da 

energia. 

 

O ponto 3 refere-se a objetivo mais amplo de buscar acordo internacional no âmbito 

internacional acerca de padronização no uso de instrumentos econômicos, políticos e 

jurídicos com a finalidade ambiental. Assim, os Membros devem 

 
iii) Esforçar-se para chegar a um acordo adicional em nível internacional 

sobre o uso de instrumentos de política ambiental com relação à solução 

de problemas ambientais regionais ou globais, bem como garantir o 

desenvolvimento sustentável;28 (tradução e destaques dos autores) 

 

O ponto 4 sugere a utilização de técnicas e de instrumentos para produção de dados e de 

informações acerca do impacto ambiental de determinadas políticas, bem como o uso 

dessas técnicas mais apuradas para a escolha de política alternativas. Nesse sentido, 

recomenda-se 
 

iv) Desenvolver melhores técnicas de modelagem, previsão e 

monitoramento para fornecer informações sobre as consequências ambientais 

de ações políticas alternativas e seus efeitos econômicos;29 

v) Integrar a tomada de decisões ambientais e econômicas nas políticas 

setoriais para evitar efeitos adversos nos recursos ambientais. Como poderia 

ser o caso de mecanismos de apoio a preços em setores como energia, 

agricultura e transporte.30 (tradução e destaques dos autores) 

 

 
DEVELOPMENT. Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting the 

Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326. Disponível em: 

<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0326>. Acesso em 20 de agosto de 

2020. 
27 Ver dados em https://data.oecd.org/envpolicy/environmental-tax.htm. Consulta em 29 de agosto de 2020. 
28 No original: iii) Make effort to reach further agreement at international level on the use of environmental 

policy instruments with respect to solving regional or global environmental problems as well as ensuring 

sustainable development. Trecho extraído de OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC 

COOPERATION AND DEVELOPMENT. Recommendation of the Council on the Use of Economic 

Instruments in Promoting the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326. 

Disponível em: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0326>. Acesso em 20 

de agosto de 2020. 
29 No trecho original em inglês, lê-se: iv) Develop better modelling, forecasting and monitoring techniques 

to provide information on environmental consequences of alternative policy actions and their economic 

effects. Ver: OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 

Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting the Conservation and 

Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326. Disponível em: 

<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0326>. Acesso em 20 de agosto de 

2020. 
30 No original: v) Integrate environmental and economic decision-making in sectoral policies in order to 

avoid adverse effects on environmental resources, e.g. as could be the case for price-support mechanisms 

in sectors such as energy, agriculture and transport. Ver: OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC 

COOPERATION AND DEVELOPMENT. Recommendation of the Council on the Use of Economic 

Instruments in Promoting the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326. 

Disponível em: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0326>. Acesso em 20 

de agosto de 2020. 
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A Recomendação ainda contém anexo (Guidelines and Considerations for the Use of 

Economic Instruments in Environmental Policy)31 no qual são detalhados os tipos de 

instrumentos econômicos a serem usados para fins ambientais, bem como os critérios de 

escolha dos instrumentos. Os instrumentos teriam a função dupla de estimular o uso 

eficiente e limpo de energia. O quadro abaixo resume os principais instrumentos 

econômicos: 

 
Tabela 2.1: Tipos de instrumentos econômicos previstos nas diretrizes 

 
Tipo de 

instrumento 

Uso do instrumento 

Charges and 

Taxes 

A tributação sobre emissões são pagamentos sobre a emissão de poluentes no ar ou na água ou 

no solo ou na geração de ruído. Os encargos ou impostos de emissão são calculados com base 

na quantidade e no tipo de poluente descarregado. A tributação do usuário são pagamentos pelos 

custos do tratamento coletivo de efluentes ou resíduos. Encargos ou impostos do produto são 

cobrados sobre produtos nocivos ao meio ambiente quando utilizados em processos de 

produção, consumidos ou descartados. A tributação do produto pode atuar como um substituto 

para os encargos ou impostos de emissão, quando não for viável cobrar diretamente pelas 

emissões. Eles podem ser aplicados a matérias-primas, produtos intermediários ou finais (de 

consumo). A diferenciação de impostos sobre produtos pode ser projetada para a mesma 

finalidade. Sob a perspectiva exclusiva de eficiência energética, a tributação pode incidir sobre 

o uso inadequado (ineficiente) de energia. Pode-se até mesmo estipular tributação progressiva 

conforme o grau de ineficiência do uso da energia. (trecho extraído de Guidelines and 

Considerations for the Use of Economic Instruments in Environmental Policy) 

Marketable 

Permits 

As licenças comercializáveis são cotas, permissões ou limites máximos de emissão de poluentes 

para poluidores especificados que, uma vez alocados pela autoridade apropriada, podem ser 

comercializados de acordo com um conjunto de regras prescritas. Portanto, as licenças 

comercializáveis fornecem um incentivo para os descarregadores que liberam menos poluição 

do que seus limites permitem, para negociar as diferenças entre descargas reais e descargas 

permitidas para outros descarregadores que, então, têm o direito de liberar mais do que o 

permitido pelos limites iniciais. Sob diferentes abordagens, essas negociações podem ocorrer 

dentro de uma planta, dentro de uma empresa, entre diferentes firmas ou possivelmente entre 

países. O objetivo é atingir o limite máximo de poluição com a máxima eficiência. Da mesma 

forma, as licenças comercializáveis podem ser usadas como um dispositivo para incentivar o 

uso eficiente de recursos naturais, como o escasso suprimento de água. (trecho extraído de 

Guidelines and Considerations for the Use of Economic Instruments in Environmental Policy) 

Deposit-

Refund 

Systems 

Nos sistemas de reembolso de depósitos, é pago um depósito na aquisição de produtos 

potencialmente poluentes. Quando a poluição é evitada, segue-se um reembolso. (trecho 

extraído de Guidelines and Considerations for the Use of Economic Instruments in 

Environmental Policy) 

Financial 

Assistance 

Várias formas de assistência financeira podem ser concedidas aos poluidores como ajuda e / ou 

como incentivo para diminuir suas emissões poluentes. Como regra geral, a assistência 

financeira é incompatível com o princípio do poluidor-pagador, exceto em alguns casos 

específicos, por exemplo, quando está em conformidade com as exceções ao princípio do 

poluidor-pagador, conforme definidas nas duas recomendações do Conselho [C (72) 128 e C 

(74) 223] ou quando aplicados no âmbito de sistemas de cobrança redistributiva adequadamente 

projetados. Também pode haver circunstâncias em que pagamentos podem ser feitos para 

reforçar outras medidas destinadas a alcançar o uso apropriado dos recursos naturais. (trecho 

extraído de Guidelines and Considerations for the Use of Economic Instruments in 

Environmental Policy) 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

 
31 OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 

Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting the Conservation and 

Sustainable Use of Biodiversity, OECD/LEGAL/0326. Disponível em: 

<https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0326>. Acesso em 20 de agosto de 

2020. 
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A eficiência ou produtividade energética também consta da Recomendação do Conselho 

sobre Produtividade de Recursos (Recommendation of the Council on Resource 

Productivity)32, adotada pela Organização em 2008. 

 

A Declaração para o futuro da economia da Internet (Declaração de Seul) (Declaration 

for the Future of the Internet Economy - The Seoul Declaration)33, adotada em 2008, 

também menciona o tema da eficiência energética. O documento, adotado em reunião 

ministerial, enumera os diversos usos da internet em matéria de economia. Do conjunto 

de utilidades da rede, destaca-se sua importância para o aumento da eficiência energética, 

pois possibilitaria a integração de sistemas inteligentes, o ajuste mais adequado de preços 

de recursos energéticos e a disseminação mais rápida de tecnologias poupadoras de 

energia. 

 

A Declaração sobre Crescimento Verde (Declaration on Green Growth)34, de 2009, 

sintetiza as ideias da OCDE sobre a relação entre economia e meio ambiente. Nesse 

contexto, a Declaração menciona a relevância da eficiência energética na dimensão 

ambiental. Em termos econômicos, a eficiência energética causaria impacto equivalente 

ao aumento da oferta de recursos energéticos, reduzindo o preço de produção e dos 

produtos ao consumidor final. Sob a perspectiva ambiental, a eficiência energética teria 

impactos positivos duplos, ao reduzir o consumo de recursos energético não renováveis 

e ao reduzir a emissão de substância ambientalmente nocivas. 

 

A tabela a seguir contém a lista dos instrumentos normativos da OCDE acerca de 

produtividade/eficiência energética. 

 
Tabela 2.2: Instrumentos legais vigentes que mencionam eficiencia energética 

 
Identificação interna 

da OCDE 

Título Elaboração e aspectos gerais do instrumento 

OECD/LEGAL/0221 Recomendação sobre Opções 

de Energia Ambientalmente 

Favoráveis e sua 

Implementação 

(Recommendation of the 

Council on Environmentally 

Favourable Energy Options 

and their Implementation) 

A Recomendação sobre Opções de Energia Ambientalmente 

Favoráveis e sua Implementação foi adotada pelo Conselho da 

OCDE em 20 de junho de 1985, sob proposta do Comitê de 

Meio Ambiente (agora denominado Comitê de Política 

Ambiental). A recomendação aconselha que os aderentes, no 

contexto de suas políticas ambientais e de energia de longo 

prazo, identifiquem e promovam opções de energia 

ambientalmente favoráveis, consistentes com objetivos sociais 

e econômicos mais amplos. 

OECD/LEGAL/0157 Recomendação sobre a 

Redução dos Impactos 

Ambientais do Uso de 

Energia nos Setores 

Doméstico e Comercial 

(Recommendation of the 

Council on the Reduction of 

Environmental Impacts from 

Energy Use in the Household 

and Commercial Sectors) 

A Recomendação sobre a Redução dos Impactos Ambientais 

do Uso de Energia nos Setores Doméstico e Comercial foi 

adotada pelo Conselho da OCDE em 21 de setembro de 1977 

por proposta do Comitê de Meio Ambiente (atual Comitê de 

Política Ambiental). A Recomendação exorta que a gestão da 

demanda de energia seja elemento importante das políticas 

ambientais e energéticas combinadas nos setores doméstico e 

comercial. 

 
32 OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 

Recommendation of the Council on Resource Productivity, OECD/LEGAL/0358. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/env/40564462.pdf>. Consulta em 12 de agosto de 2020. 
33 The Seoul Declaration for the Future of the Internet Economy. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/sti/40839436.pdf>. Consulta em 12 de agosto de 2020. 
34 Declaration on Green Growth Adopted at the Meeting of the Council at Ministerial Level on 25 June 

2009 [C/MIN(2009)5/ADD1/FINAL]. Disponível: <https://www.oecd.org/env/44077822.pdf>. Consulta 

em 12 de agosto de 2020. 
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OECD/LEGAL/0380 Recomendação sobre 

Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Meio 

Ambiente (Recommendation 

of the Council on Information 

and Communication 

Technologies and the 

Environment) 

A Recomendação sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Meio Ambiente foi adotada pelo Conselho da 

OCDE em 8 de abril de 2010 sob proposta do Comitê de 

Política de Informação, Informática e Comunicação (agora 

denominado Comitê de Política de Economia Digital). A 

recomendação visa apoiar os esforços nacionais para 

estabelecer, melhorar e revisar políticas sobre tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) e meio ambiente. A 

Recomendação centra-se em políticas para aumentar a 

consciência pública, mudar o comportamento do consumidor 

e melhorar o desempenho empresarial, e tem em consideração 

a Recomendação da Comissão Europeia para mobilizar as TIC 

para facilitar a transição para uma economia de baixo carbono 

e eficiente em termos energéticos. 

OECD/LEGAL/0258 Recomendação sobre o Uso 

de Instrumentos Econômicos 

na Promoção da Conservação 

e Uso Sustentável da 

Biodiversidade 

(Recommendation of the 

Council on the Use of 

Economic Instruments in 

Environmental Policy) 

A Recomendação sobre o Uso de Instrumentos Econômicos na 

Promoção da Conservação e Uso Sustentável da 

Biodiversidade foi adotada pelo Conselho da OCDE em 21 de 

abril de 2004 sob proposta do Comitê de Política Ambiental. 

A Recomendação contribui para a Estratégia Ambiental da 

OCDE para a Primeira Década do Século 21, que foi 

endossada pelo Conselho da OCDE em nível ministerial em 

maio de 2001 e que apelou para reduções significativas nas 

ameaças aos ecossistemas e suas espécies de perda e 

fragmentação de habitat, mudanças em padrões de uso da terra, 

poluição, introdução de espécies invasoras e sobre-exploração 

ou extinção de espécies selvagens. Também recomenda a 

aplicação de abordagens baseadas em incentivos para atingir 

os objetivos da política de biodiversidade. A recomendação 

convida os Aderentes a implementarem uma estrutura política 

para garantir a conservação da biodiversidade a longo prazo 

por meio de uma combinação eficiente de instrumentos 

econômicos e regulatórios e da integração de objetivos 

relacionados à biodiversidade em políticas setoriais 

OECD/LEGAL/0358 Recomendação sobre 

Produtividade de Recursos 

(Recommendation of the 

Council on Resource 

Productivity) 

A Recomendação sobre Produtividade de Recursos foi adotada 

pelo Conselho da OCDE em 28 de março de 2008 sob proposta 

do Comitê de Política Ambiental. Após a Recomendação da 

OCDE de 2004 sobre Fluxos de Materiais e Produtividade de 

Recursos, a Recomendação é a segunda comprometida em 

melhorar a produtividade de recursos. Embora a primeira 

recomendação fosse melhorar as informações sobre fluxos de 

materiais e produtividade de recursos, esta recomendação 

analisa fluxos de materiais e os impactos ambientais 

associados, para promover o uso de indicadores de 

produtividade de recursos e para desenvolver e implementar 

políticas para melhorar a produtividade de recursos e reduzir 

os impactos ambientais negativos de materiais e uso do 

produto. 

OECD/LEGAL/0374 Declaração sobre 

Crescimento Verde 

(Declaration on Green 

Growth) 

A Declaração sobre Crescimento Verde, adotada na Reunião 

Ministerial de 25 de junho de 2009, estabelece a conexão entre 

economia e meio ambiente na perspectiva da OCDE. 

OECD/LEGAL/0366 Declaration for the Future of 

the Internet Economy (The 

Seoul Declaration) 

A Declaração pelo Futuro da Economia da Internet 

(Declaração de Seoul), firmada em 18 de junho de 2008, 

menciona a importância da internet para a dimensão 

ambiental, inclusive para os esforços de eficiência energética. 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Os instrumentos da OCDE que mencionam o tema da produtividade energética são 

documentos cujo principal objeto é a proteção do meio ambiente (exceto o caso da 

Declaração de Seul). Sob a perspectiva do crescimento verde, que constitui visão que 

conjuga proteção ao meio ambiente ao crescimento e desenvolvimento econômico, a 

OCDE entende que a eficiência energética é fundamental para o uso adequado dos 

recursos naturais, especialmente de combustíveis fósseis, não renováveis. 
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Além dos instrumentos legais da OCDE, consolidados sob a forma de normas 

compulsórias ou recomendações da Organização, há um conjunto importante de 

documentos analíticos, relatórios e artigos sobre eficiência energética. 

 

2.2. Documentos não normativos 

 

A OCDE tem também documentos não normativos sobre energia e política energética em 

geral. Nem todos esses documentos, entretanto, focam no problema da eficiência 

energética, em especial o tema sob a perspectiva ambiental. A abordagem ambiental do 

tema da eficiência energética torna-se mais constante nos documentos acerca do 

crescimento verde, no qual a eficiência e a produtividade energética figuram como 

elemento importante. 

 

Em 2011, a OCDE publica a obra Rumo ao crescimento verde (Towards Green Growth)35, 

que consiste em estratégia de implementação do crescimento verde. A obra fornece 

recomendações concretas e ferramentas de medição para apoiar os esforços dos países no 

processo de crescimento econômico e no desenvolvimento, garantindo a preservação dos 

ativos naturais. A estratégia propõe estrutura de política flexível que pode ser adaptada 

às diferentes circunstâncias do país e aos estágios de desenvolvimento. No documento, 

há referência expressa à produtividade energética como importante dimensão do 

crescimento verde, pois tem impacto direto sobre a utilização de recursos não renováveis 

e sobre a emissão de substâncias danosas ao meio ambiente. 

 

Do mesmo ano, é o documento Rumo ao crescimento verde: monitoramento do progresso 

(Towards Green Growth: Monitoring Progress)36, no qual se estabelece a relevância do 

acompanhamento do progresso dos indicadores em matéria de crescimento verde. O 

monitoramento da evolução dos diversos indicadores de crescimento verde é explicado 

nas suas linhas gerais, bem como o eventual trabalho conjunto com outras organizações 

internacionais. No caso específico da eficiência energética, o documento menciona a 

relação da produtividade energética com a distribuição correta de matrizes no âmbito dos 

países, bem como com a existência de sistemas adequados de distribuição de energia e 

ambiente adequado de inovação. O trabalho com a Agência Internacional de Energia é 

também descrito e destacado, uma vez que a AIE é a instituição que produz e reúne os 

indicadores mais completos sobre energia. 
 

No ano seguinte, em 2012, a OCDE publica o relatório Energia (Energy)37, no qual analisa 

a função do setor energético no processo de implementação do modelo de crescimento 

verde. Estuda-se também as políticas para facilitar a transição de uma economia pouco 

eficiente e de alto carbono para economia de baixo carbono. O direcionamento dos 

esforços para economia mais sustentável pode ser motor de longo prazo para o 

crescimento econômico. O investimento intensivo em energia renovável e na maior 

eficiência no uso de energia e materiais podem ter resultados econômicos importantes no 

 
35  OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Towards 

Green Growth. Disponível em: <https://www.oecd.org/greengrowth/48012345.pdf>. Acesso em: 20 de 

agosto de 2020. 
36 Ver: OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. 

Towards Green Growth: Monitoring Progress. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf>. Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
37 Ver: OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Energy. 

Disponível em: <http://www.oecd.org/environment/green-growth-indicators-2017-9789264268586-

en.htm>. Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
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longo prazo, uma vez que tecnologias poupadoras de recursos finitos tendem a reduzir os 

custos de produção no horizonte de tempo mais longo. 

 

O relatório de 2013, intitulado Colocando o crescimento verde no centro do 

desenvolvimento (Putting Green Growth at the Heart of Development)38 explica por que 

o crescimento verde é fundamental para garantir futuro mais sustentável aos países em 

desenvolvimento. O documento descritivo e analítico cobre setenta e quatro políticas e 

medidas de trinta e sete países e cinco iniciativas regionais. Os exemplos de medidas de 

Índia e de outros países abarcam a dimensão da busca por eficiência energética. A 

publicação da OCDE descreve os requisitos de agenda exitosa de políticas e práticas 

nacionais e internacionais que executem o crescimento verde. 
 

Na publicação Indicadores de crescimento verde (Green Growth Indicators)39, cuja 

primeira edição é de 2014 (e última é de 2017) apresenta-se conjunto de dados para o 

monitoramento do progresso em direção ao crescimento verde. As informações, mesmo 

que expressem o pouco êxito de determinadas iniciativas adotadas pelos países, podem 

ser úteis ao apoio da formulação de políticas, bem como podem informar o público em 

geral sobre a materialização de iniciativas na busca do crescimento verde. O conjunto de 

dados abarca os membros da OCDE, bem como as economias BRIICS (Brasil, Federação 

Russa, Índia, Indonésia, China e África do Sul) e países selecionados. 
 

Na publicação Rumo ao crescimento verde? (Towards Green Growth?)40, do ano de 2015, 

avaliam-se os resultados de implementação da Estratégia de Crescimento Verde de 2011, 

a qual forneceu orientação inicial aos governos sobre como alcançar crescimento e 

desenvolvimento econômico, evitando danos ambientais onerosos e o uso ineficiente de 

recursos. O relatório tenta avaliar, inclusive em matéria de eficiência energética, o 

progresso dos Membros, bem como destacar as dimensões em que há necessidade de 

revisão de metas e objetivos. O relatório trabalha com as lições da integração do 

crescimento verde em todo o programa de trabalho da OCDE, principalmente no que 

tange ao papel dos governos na transição para economia verde. 

 

O manual da OCDE intitulado Criação de incentivos para produtos mais verdes: Um 

Manual de Políticas para os Países da Parceria Oriental (Creating Incentives for 

Greener Products A Policy Manual for Eastern Partnership Countries)41 tem o objetivo 

de explicitar a importância dos produtos verdes. Dirigido à Parceria Oriental da União 

Europeia (EaP), formada por Armênia, Azerbaijão, Bielo-Rússia, Geórgia, Moldávia e 

Ucrânia, o Manual considera o uso potencial e a implementação de quatro categorias de 

instrumentos econômicos para criação de produtos verdes: impostos sobre produtos, 

 
38 Ver: OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Putting 

Green Growth at the Heart of Development. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/development/environment-development/putting-green-growth-at-the-heart-of-

development.htm>. Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
39 Ver OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Green 

Growth Indicators. Disponível em: <http://www.oecd.org/environment/green-growth-indicators-2017-

9789264268586-en.htm>. Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
40 OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Towards 

Green Growth? Disponível em: https://www.oecd.org/env/towards-green-growth-9789264234437-en.htm. 

Acesso em: 20 de agosto de 2020. 
41 OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Creating 

Incentives for Greener Products a Policy Manual for Eastern Partnership Countries. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/env/creating-incentives-for-greener-products-9789264244542-en.htm>. Acesso 

em 15 de agosto de 2020. 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/towards-green-growth_9789264234437-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/towards-green-growth_9789264234437-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/towards-green-growth_9789264234437-en
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diferenciação de impostos com base em fatores ambientais, sistemas de reembolso de 

depósitos e responsabilidade estendida do produtor (EPR). 

 

Por uma série de razões, o uso de energia no setor agroalimentar continua aumentando e, 

em muitos países, é altamente dependente de combustíveis fósseis, contribuindo 

significativamente para as emissões de gases de efeito estufa. Portanto, torna-se urgente 

considerar como a cadeia de abastecimento alimentar pode melhorar sua eficiência 

energética. No relatório Improving Energy Efficiency in the Agro-food Chain42, 

especialistas da OCDE analisam maneiras de melhorar o uso de energia no setor 

agroalimentar em relação aos produtores e consumidores, e apresenta conjunto de 

recomendações de políticas que os governos podem apresentar para cumprir os objetivos 

de crescimento verde e alcançar o desenvolvimento sustentável. 

 

Por vezes, os documentos não normativos da OCDE são mais relevantes do que os 

instrumentos legais, porque detalham aspectos que são dispostos de maneira 

excessivamente genérica na Decisão ou na Recomendação. Como ambas requerem 

aprovação do Conselho, com frequência não se obtém o consenso necessário para 

aprovação do instrumento normativo, mesmo que haja convicção técnica do Comitê que 

elabora a proposta de instrumento. Em razão dessa dificuldade, com frequência, 

importantes diretrizes estão contidas nos instrumentos não normativos, os quais podem 

conter, além da parte descritiva e analítica, prescrições de conduta específica para os 

membros ou para outros países destinatários dos documentos. 

 

2.3 A OCDE e a Agência Internacional de Energia 

 

Parte relevante das discussões sobre energia no âmbito da OCDE é deslocada para o 

âmbito da Agência Internacional de Energia (AIE), organização internacional autônoma, 

mas jurídica e funcionalmente vinculada à OCDE. O deslocamento das discussões 

explica, parcialmente, a pouca atividade dos Comitês de energia, inclusive no que se 

refere à produção recente de instrumentos legais. 

 

A AIE foi concebida após a crise do petróleo de 1973-1974, quando os países 

industrializados perceberam que não estavam adequadamente preparados para enfrentar 

a política de alta dos preços do petróleo, imposta pelos grandes produtores, organizados 

na forma de cartel. O primeiro choque do petróleo teve consequência importantes a 

geopolítica mundial e induziu a reorganização das políticas nacionais de energia, bem 

como fomentou novos arranjos internacionais em matéria energética. A criação da AIE, 

em novembro de 1974, juridicamente vinculada à OCDE e hospedada na sede desta em 

Paris, insere-se nesse contexto político e econômico mundial conturbado. A organização 

foi dotada de amplo mandato sobre segurança energética e cooperação em políticas 

energéticas. A atuação em matéria de segurança energética implicou a criação de 

mecanismo de ação coletiva para responder, com eficácia, interrupções no fornecimento 

de petróleo. A estrutura do mecanismo foi disposta no tratado da IEA denominado 

“Acordo sobre um Programa Internacional de Energia”. 

 

A AIE foi estabelecida como instituição internacional para cooperação energética 

seletiva, com foco inicial na segurança energética, ou seja, garantia de abastecimento de 

 
42 OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Improving 

Energy Efficiency in the Agro-food Chain. Disponível em: <https://www.oecd.org/publications/improving-

energy-efficiency-in-the-agro-food-chain-9789264278530-en.htm>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
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recursos energéticos aos seus membros. Com o tempo, a organização passou a tratar a 

energia nas suas múltiplas dimensões. Ao tema da segurança de abastecimento, somaram-

se temas como política energética de longo prazo, transparência de informações, 

eficiência energética, sustentabilidade, pesquisa e desenvolvimento na área de energia, 

colaboração tecnológica e relações internacionais de energia43. 

 

Embora a AIE trate da energia nas suas diferentes dimensões, o mecanismo coletivo do 

sistema de resposta de emergência da AIE mantém relevância e pode ser acionado em 

momentos de restrição de oferta. Sob a perspectiva econômica, valorizada pela OCDE e 

incorporada à AIE, o mecanismo garante influência estabilizadora nos mercados e na 

economia global, especialmente em situações internacionais críticas de restrição ou 

ameaça de restrição de fornecimento de recursos energéticos. A eficácia do mecanismo 

foi concretamente testada em três ocasiões: durante a Primeira Guerra do Golfo (1990), 

depois das destruições causadas pelos furacões Katrina e Rita, que danificaram a 

infraestrutura de petróleo no Golfo do México; e durante o conflito na Líbia, que resultou 

na invasão do país africano por países aliados, com autorização do Conselho de Segurança 

da Organização das Nações Unidas. 

Hodiernamente, a AIE está no centro do diálogo global sobre energia e passa a ser ator 

chave nas discussões ambientais. A agência fornece estatísticas e análises confiáveis 

sobre produção, transmissão e consumo de energia mundo. Além disso, a AIE examina 

todo o espectro de questões energéticas e defende a adoção de políticas que tendem a 

aumentar a confiabilidade, a acessibilidade e a sustentabilidade da energia, com foco 

especial nos casos particulares dos 30 (trinta) países membros. No ano de 2015, a Reunião 

Ministerial da AIE aprovou estratégia de modernização da agenda da organização. A 

modernização da AIE foi estruturada em três pilares: fortalecimento e ampliação do 

compromisso da AIE com a segurança energética além do petróleo, do gás natural e da 

eletricidade; aprofundamento do envolvimento da AIE com as principais economias 

emergentes; e foco maior em tecnologia de energia limpa, incluindo eficiência 

energética44. 

Em termos formais, a AIE é organização intergovernamental autônoma no âmbito da 

OCDE, chefiada por seu Diretor Executivo. O Conselho de Administração é o principal 

órgão de tomada de decisão da AIE, composto por ministros de energia ou seus 

representantes de cada país membro. Por meio da Reunião Ministerial da AIE, que ocorre 

a cada dois anos, a Secretaria da AIE desenvolve ideias para programas de trabalho, que 

são então discutidos com os países membros em vários comitês da AIE e, por fim, 

apresentados ao Conselho para aprovação45. Além do Conselho de Administração, a AIE 

tem vários Grupos Permanentes, Comitês e Grupos de Trabalho compostos por 

funcionários do governo dos países membros que se reúnem várias vezes por ano46. 

 

 
43 IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. About. Disponível em: <https://www.iea.org/about>. 

Acesso em 15 de agosto de 2020. 
44 IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. About. Disponível em: <https://www.iea.org/about>. 

Acesso em 15 de agosto de 2020. 
45 IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. About - structure. Disponível em: 

<https://www.iea.org/about/structure>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
46 IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. About - structure. Disponível em: 

<https://www.iea.org/about/structure>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 

https://www.iea.org/about
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A relação entre a AIE é prática e jurídica. A Agência opera dentro da estrutura financeira 

da OCDE, e o Conselho da OCDE nomeia Instituição Suprema de Auditoria de um país 

membro, que realiza uma auditoria externa independente das contas e da gestão financeira 

da IEA. 

 

Nem todos os membros da OCDE são membros da AIE, a qual, na atualidade, tem apenas 

30 (trinta) membros plenos, enquanto a OCDE tem 37 membros (trinta e sete). A AIE, 

além disso, tem a importante categoria de membro associado, que não tem correspondente 

no âmbito da OCDE47. O quadro abaixo resume a situação das duas organizações 

conforme seus membros: 

 
Tabela 2.3: Membros da OCDE e da AIE 

 
Membros plenos da OCDE Membros plenos AIE 

Alemanha Alemanha 

Austrália Austrália 

Áustria Áustria 

Bélgica Bélgica 

Canadá Canadá 

Chile 

Colômbia 

Coreia do Sul Coreia do Sul 

Dinamarca Dinamarca 

Eslováquia Eslováquia 

Eslovênia 

Espanha Espanha 

Estados Unidos Estados Unidos 

Estônia Estônia 

Finlândia Finlândia 

França França 

Grécia Grécia 

Hungria Hungria 

Irlanda Irlanda 

Islândia 

Israel 

Itália Itália 

Japão Japão 

Letônia 

Lituânia 

Luxemburgo Luxemburgo 

México México 

Nova Zelândia Nova Zelândia 

Noruega Noruega 

Países Baixos Países Baixos 

Polônia Polônia 

Portugal Portugal 

Reino Unido Reino Unido 

República Tcheca República Tcheca 

Suécia Suécia 

Suíça Suíça 

Turquia Turquia 

 Membros associados 

 Brasil 

 China 

 Índia 

 Indonésia 

 Marrocos 

 
47 IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Countries. Disponível em: 

<https://www.iea.org/countries>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
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 Singapura 

Fonte: AIE e OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Conforme verificado na tabela acima, existe quase plena correspondência entre membros 

da OCDE e membros da AIE. Chile, Colômbia, Eslovênia, Islândia, Israel, Lituânia e 

Letônia não são, até o momento, membros da AIE. Brasil, China, Índia, Indonésia, 

Marrocos e Singapura, por sua vez, são associados da AIE48, condição que possibilita o 

compartilhamento de estudos e dados entre a organização e esses países. 

 

A estreita relação entre OCDE e AIE torna necessária a análise conjunta das duas 

instituições quando se aborda o tema da eficiência energética. Embora o tema esteja 

inserido nos preceitos atinentes ao crescimento verde, ressalta-se que parte importante 

dos dados, das análises e mesmo das diretrizes atinentes à eficiência energética foram 

formulados no âmbito da AIE e, em seguida, integralmente reafirmados pela OCDE. 

Além disso, a parte mais relevante da produção analítica e normativa da AIE, inclusive 

em matéria de eficiência energética, é referida e disponibilizada no sítio eletrônico da 

OCDE. Destaca-se, por exemplo, a publicação periódica do World Energy Outlook e do 

Annual Energy Outlook, cujas informações e dados são também oferecidas 

separadamente no site da AIE. Notadamente importantes, são os documentos intitulados 

Energy Efficiency, que abordam, em detalhes, aspectos técnicos, institucionais e políticos 

da eficiência energética, sempre adotando a perspectiva comparada.  

 

Na seção seguinte, os autores discorrerão sobre a situação do Brasil em relação ao tema 

da eficiência energética, utilizando-se como parâmetro a perspectiva da OCDE e da AIE 

sobre o tema. 

 

3. A eficiência energética no Brasil: inserção do Brasil na governança 

internacional de energia 

 

3.1. Quadro geral 

 

O Brasil é membro de organizações internacionais que tratam de energia e signatário de 

instrumentos internacionais que tratam direta ou indiretamente de eficiência energética. 

Os instrumentos têm escopo ambiental ou tratam de alguma dimensão da produção e do 

uso de energia. 

 

O Brasil é membro associado da Agência Internacional de Energia49, entidade 

institucionalmente vinculada à OCDE, além de ser membro fundador da Agência 

Internacional de Energia Atômica50 e de estar em processo de acessão à Agência 

Internacional para as Energias Renováveis (IRENA)51. Os organismos internacionais cujo 

 
48 IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Countries. Disponível em: 

https://www.iea.org/countries. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
49 Ver: IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Countries. Disponível em: 

https://www.iea.org/countries. Acesso em 15 de agosto de 2020. Exemplo de documento específico sobre 

o Brasil encontra-se em: IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Energy Efficiency in Brazil. 

Disponível em: <https://www.iea.org/articles/energy-efficiency-in-brazil-2>. Acesso em 15 de agosto de 

2020. 
50 IAEA – INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Countries. Disponível em: 

<https://www.iaea.org/about/governance/list-of-member-states>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
51  IRENA - INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY AGENCY. Members. Disponível em: 

<https://www.irena.org/irenamembership>. Acesso em 15 de agosto de 2020. 



 

 Ocde: sustentabilidade e crescimento verde 50 

escopo é energia não tratam exclusivamente da eficiência energética, ainda que esta seja 

aspecto frequente. 

 

Os instrumentos jurídicos de meio ambiente, por sua vez, quando tratam do tema da 

energia, abordam dois aspectos atinentes ao impacto da produção e do consumo de 

energia sobre o meio ambiente. O primeiro aspecto concerne às formas de geração de 

energia. As energias renováveis, nesse sentido, são preferíveis às energias não renováveis, 

uma vez que se evitar o esgotamento de recursos energéticos. O segundo aspecto refere-

se ao consumo de energia. Nessa dimensão, busca-se o aumento crescente da eficiência 

no uso da energia. 

 

O Brasil é signatário de importantes compromissos internacionais de meio ambiente, em 

especial no que se refere às mudanças climáticas. A despeito da importância da eficiência 

energética para a dimensão econômica, são os compromissos ambientais que têm pautado 

as políticas nacionais eficiência energética. 

 

3.2. Instrumentos legais da OCDE 

 

Há pouco instrumentos legais da OCDE diretamente relacionados à eficiência energética, 

principalmente que abordam o tema sob perspectiva ambiental. A lista abaixo contém os 

principais instrumentos que mencionam a eficiência energética, quase todos produzidos 

pelo Comitê de Política Ambiental, e a lista de países não membros aderentes. 
 

Tabela 2.4: A adesão do Brasil e de outros não membros aos instrumentos da OCDE que mencionam 

eficiência energética 

 
Identificação interna 

da OCDE 

Título Aderentes não membros da 

OCDE 

OECD/LEGAL/0221 Recomendação sobre Opções de Energia 

Ambientalmente Favoráveis e sua Implementação 

(Recommendation of the Council on Environmentally 

Favourable Energy Options and their Implementation) 

Nenhum 

OECD/LEGAL/0157 Recomendação sobre a Redução dos Impactos 

Ambientais do Uso de Energia nos Setores Doméstico e 

Comercial (Recommendation of the Council on the 

Reduction of Environmental Impacts from Energy Use 

in the Household and Commercial Sectors) 

Nenhum 

OECD/LEGAL/0380 Recomendação sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Meio Ambiente (Recommendation of 

the Council on Information and Communication 

Technologies and the Environment) 

Peru- 11/01/2018 

OECD/LEGAL/0258 Recomendação sobre o Uso de Instrumentos 

Econômicos na Promoção da Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade (Recommendation of the 

Council on the Use of Economic Instruments in 

Environmental Policy) 

Nenhum 

OECD/LEGAL/0358 Recomendação sobre Produtividade de Recursos 

(Recommendation of the Council on Resource 

Productivity) 

Nenhum 

OECD/LEGAL/0374 Declaração sobre Crescimento Verde (Declaration on 

Green Growth) 

Bulgaria- 09/08/2017; Costa Rica- 

18/09/2012; Croatia- 16/09/2012; 

Kazakhstan- 12/01/2016; 

Morocco- 22/05/2012; Peru- 

09/11/2015; Tunisia- 22/05/2012; 

European Union (EU)- 

24/06/2009 
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OECD/LEGAL/0366 Declaração pelo Futuro da Economia da Internet 

(Declaration for the Future of the Internet Economy) 

(The Seoul Declaration) 

Brazil - 26/06/2018; Costa Rica - 

15/10/2013; Egypt - 17/06/2008; 

India - 17/06/2008; Indonesia - 

17/06/2008; Kazakhstan - 

06/11/2018; Morocco - 

29/10/2018; Romania - 

04/06/2009; European Union (EU) 

- 17/06/2008 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Dos sete documentos enumerados, o Brasil aderiu à Declaração pelo Futuro da Economia 

da Internet (Declaration for the Future of the Internet Economy - The Seoul Declaration), 

documento que trata de energia e de meio ambiente apenas de maneira reflexa. Dois 

outros documentos da Organização têm partes que não são membros da OCDE: a 

Recomendação sobre Tecnologias de Informação e Comunicação e Meio Ambiente 

(Recommendation of the Council on Information and Communication Technologies and 

the Environment) e a Declaração sobre Crescimento Verde (Declaration on Green 

Growth). Ambos, entretanto, não foram aderidos pelo Brasil. 

 

Especificamente acerca adesão do Brasil aos instrumentos jurídicos que contemplam o 

tema da eficiência energética, um aspecto merece destaque. Do conjunto dos instrumentos 

legais enumerados, o Brasil aderiu apenas àquele que não teve origem no Comitê de 

Política Ambiental, pois o país adotou somente a Declaração pelo Futuro da Economia 

da Internet, que foi elaborada no âmbito do Comitê de Política de Informação e 

Comunicação. O fato apenas corrobora a velocidade mais lenta e as eventuais dificuldades 

que o Brasil tem enfrentado em promover reformas na área ambiental convergentes com 

as políticas e normas da OCDE.52 Dos 46 (quarenta e seis) instrumentos jurídicos vigentes 

originados do Comitê de Política Ambiental, o Brasil não aderiu a nenhum, nem mesmo 

às declarações e às recomendações, que, formalmente, são destituídas de força vinculante. 

Argentina, Peru e Bulgária, por exemplo, países que também almejam a condição de 

membros plenos da OCDE, adotaram ao menos um instrumento ambiental53. 

Particularmente importante é a não adesão do Brasil à Declaração de Crescimento Verde, 

que consiste no principal documento de orientação da política ambiental da OCDE nos 

próximos anos. 

 

4. A eficiência energética no Brasil: evolução dos marcos legais e institucionais 

 

No Brasil, a busca por eficiência energética tem apresentado algumas características 

constantes e lenta evolução nos indicadores, a despeito da abundância de iniciativas, de 

programas e de agências envolvidas. Na análise do conjunto de instituições e de normas 

jurídicas sobre o tema, verifica-se, primeiramente, que as políticas de eficiência 

energética foram concebidas em situações de crise, nas quais havia a necessidade 

econômica de racionamento no uso de energia.54 Em segundo lugar, nota-se que o foco 

 
52 MIGALHAS. Especialistas avaliam ingresso do Brasil na OCDE. 1 de julho de 2020. Disponível: 

<https://www.migalhas.com.br/quentes/330043/especialistas-avaliam-ingresso-do-brasil-na-ocde>. 

Consulta em 19 de agosto de 2020. 
53 RODRIGUES, Lorena. Brasil é o candidato com maior adesão às regras da OCDE, aponta estudo da 

CNI. O Estado de São Paulo. Disponível: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-

candidato-com-maior-adesao-as-regras-da-ocde-aponta-estudo-da-cni,70003162313>. Acesso em 29 de 

agosto de 2020. 
54 ASSUNÇÃO, Juliano; SCHUTZE, Amanda; e BROLHATO, Sara. Panorama e desafios da eficiência 

energética no Brasil. Climate Polcy Initiative (28 september, 2018). Disponível em 

<https://www.climatepolicyinitiative.org/pt-br/publication/panorama-e-desafios-da-eficiencia-energetica-

https://www.migalhas.com.br/quentes/330043/especialistas-avaliam-ingresso-do-brasil-na-ocde
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-candidato-com-maior-adesao-as-regras-da-ocde-aponta-estudo-da-cni,70003162313
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-candidato-com-maior-adesao-as-regras-da-ocde-aponta-estudo-da-cni,70003162313
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dos programas de energia eficiente foi, principalmente, o consumo residencial (ou 

comercial urbano), mesmo que as empresas industriais consumam um terço da oferta 

primária de energia55. A terceira característica é a pluralidade de atores institucionais que 

participam, muitas vezes sem coordenação ou coerência de ações, dos programas de 

eficiência energética56. As três características destacadas são construídos ao longo do 

percurso histórico que se inicia nos anos 1970 e avança até 2020, momento em que as 

políticas ambientais brasileiras passam por revisão interna e contestação internacional. 

Os três aspectos são também explicativos de parte das dificuldades de obtenção de 

resultados positivos nas políticas de eficiência energética brasileiras. 

 

As primeiras preocupações brasileiras em relação à eficiência energética surgiram na 

década de 1970, após os choques do petróleo, evento internacional que influenciou a 

reformulação das políticas energéticas nacionais e estimulou a formação de arranjos 

internacionais em matéria de cooperação energética57. A preocupação com a temática 

ambiental é secundária nos primeiros esforços de formalização de programas setoriais de 

eficiência energética. O aspecto econômico, portanto, foi determinante na formulação dos 

programas e dos mecanismos de implementação de políticas de economia de energia e de 

desenvolvimento de fontes alternativas de energia. 

 

Exemplo de iniciativa dos anos 1970 é o Programa Nacional do Álcool (Proálcool), criado 

em 14 de novembro de 1975, pelo Decreto n° 76.59358. O Programa consistia em um 

conjunto de estímulos à produção e ao uso do etanol. Embora não mencionasse, 

expressamente, a eficiência energética, o programa favoreceu o aprimoramento de 

tecnologias baseadas no consumo do etanol, bem como o aperfeiçoamento do próprio 

combustível e a disseminação de veículos movidos a etanol. 

 

Na década de 1980, foram formulados os primeiros programas públicos direcionados 

especificamente à eficiência energética. Muitos desses programas estavam também 

relacionados à superação da dependência brasileira de recursos energéticos importados, 

que pressionavam a balança comercial e o balanço de pagamentos do país. A situação 

energética, portanto, tornava-se problema macroeconômico importante, agravado pela 

crise da dívida do início da década59. 

 

 
no-brasil/>. Consulta em: 19 de agosto de 2020. Cf. GOLDEMBERG, José; MOREIRA, José Roberto. 

Política energética no Brasil. Estud. av., São Paulo, v. 19, n. 55, p. 215-228, Dec. 2005. 
55 ASSUNÇÃO, Juliano; SCHUTZE, Amanda; e BROLHATO, Sara. Panorama e desafios da eficiência 

energética no Brasil. Climate Polcy Initiative (28 september, 2018). Disponível em 

<https://www.climatepolicyinitiative.org/pt-br/publication/panorama-e-desafios-da-eficiencia-energetica-

no-brasil/>. Consulta em: 19 de agosto de 2020. Cf. GOLDEMBERG, José; MOREIRA, José Roberto. 

Política energética no Brasil. Estud. av., São Paulo, v. 19, n. 55, p. 215-228, Dec. 2005. 
56 ASSUNÇÃO, Juliano; SCHUTZE, Amanda; e BROLHATO, Sara. Panorama e desafios da eficiência 

energética no Brasil. Climate Polcy Initiative (28 September, 2018). Disponível em 

<https://www.climatepolicyinitiative.org/pt-br/publication/panorama-e-desafios-da-eficiencia-energetica-

no-brasil/>. Consulta em: 19 de agosto de 2020. Cf. TOLMASQUIM, Mauricio T.; GUERREIRO, Amilcar; 

GORINI, Ricardo. Matriz energética brasileira: uma prospectiva. Novos estud. - CEBRAP, São Paulo, n. 

79, p. 47-69, Nov.  2007. 
57 A criação da Agência Internacional de Energia insere-se nesse contexto. 
58 Disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76593-14-novembro-

1975-425253-norma-pe.html. Consulta em 10 de agosto de 2020.  
59 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. 
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No contexto dos anos 1980, a eficiência energética era meio para garantir equilíbrio nas 

contas externas e, por consequência, para garantir as bases do desenvolvimento 

econômico brasileiro. O atendimento das demandas ambientais, as quais ainda se 

encontravam em estágio incipiente no debate público brasileiro, continuava secundário. 

Em 1981, foi criado o Programa Conserve60, por meio da Portaria MIC/GM46, cujo 

objetivo era a promoção da conservação de energia na indústria, bem como o 

desenvolvimento de produtos e processos energeticamente mais eficientes. No ano 

seguinte, foi aprovado o Decreto 87.07961, de 02 de abril, que previa conjunto de ações 

direcionadas à conservação de energia e à substituição de combustíveis derivados de 

petróleo. Em 1984, Instituto de Brasileiro de Metrologia, Normalização e Qualidade 

(Inmetro), concebe o Programa de Conservação de Energia Elétrica em Eletrodomésticos, 

que oferece esquema voluntário de etiquetagem de produtos elétricos de uso doméstico62. 

Em direção à abordagem mais geral do tema, no ano de 1985, institui-se o Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Portaria Interministerial n. 1877, do 

Ministério de Minas e Energia e do Ministério da Indústria e Comércio Exterior)63. 

 

Em 1990, institui-se a Comissão Interna de Conservação de Energia (CICE), por meio do 

Decreto 99.65664. A CICE teria a competência de fiscalizar o cumprimento de metas de 

produtividade energética nos organismos da administração pública federal direta e 

indireta. No Decreto de 18 de julho de 1991, o Poder Executivo Federal institui o 

Programa Nacional de Racionalização de Uso de Derivados do Petróleo e do Gás Natural, 

conhecido como CONPET65. Em 1996, após aprovação da Lei 942766, na tendência de 

reforma regulatória do Estado iniciada no começo da década, cria-se a Agência Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL), cujas competências estão previstas no art. 3 da mencionada 

Lei. 

 

A produtividade energética está inserida no âmbito mais amplo da Política Brasileira 

Energética. O marco legislativo geral mais importante no tema da produtividade 

energética foi a aprovação, em 2001, da Lei 10295, conhecida como Lei de Eficiência 

Energética67. Os artigos da Lei estabelecem diretrizes gerais para implementação de 

processos de eficiência energética. Essas diretrizes conformam o que se poderia 

 
60 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. 
61 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Decreto 87079, de 02 de abril de 1982. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-87079-2-abril-1982-436644-

publicacaooriginal-1-pe.html>. Consulta em 10 de agosto de 2020. 
62 Para mais informações, ver: INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

Histórico do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Disponível em: 

<https://www2.inmetro.gov.br/pbe/historico.php>. Consulta em 10 de agosto de 2020. 
63 NASCIMENTO, Rodrigo Limp. Política de Eficiência Energética no Brasil. Disponível em: 

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-

legislativa/areas-da-conle/tema16/2015_21113_politica-de-eficiencia-energetica-no-brasil_rodrigo-limp>. 

Consulta em 10 de agosto de 2020. 
64 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Decreto 99.656. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/antigos/d99656.htm.>.Consulta em 10 de agosto de 2020. 
65 Disponível em: <http://www.conpet.gov.br/portal/conpet/pt_br/conteudo-gerais/marcos-legais.shtml>. 

Consulta em 10 de agosto de 2020. 
66 Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9427cons.htm>. Consulta em 10 de agosto de 2020. 
67 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Lei de Eficiência Energética. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10295.htm>. Acesso em 10 de agosto de 2020. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-87079-2-abril-1982-436644-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-87079-2-abril-1982-436644-publicacaooriginal-1-pe.html
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema16/2015_21113_politica-de-eficiencia-energetica-no-brasil_rodrigo-limp
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/estudos-e-notas-tecnicas/publicacoes-da-consultoria-legislativa/areas-da-conle/tema16/2015_21113_politica-de-eficiencia-energetica-no-brasil_rodrigo-limp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10295.htm
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denominar de política nacional de conservação e de uso racional de energia. A Lei 

confere, ao Poder Executivo, competência para estabelecer limites máximos de consumo 

específico de energia ou limites mínimos de eficiência energética, com base em 

indicadores técnicos que considerem a vida útil de equipamentos industriais e de uso 

doméstico. 

 

Mais duas inovações institucionais, indiretamente relacionadas à eficiência energética, 

devem ser mencionadas. Em 2004, é criada a Empresa de Pesquisa Energética, pela Lei 

10.847 de 15 de março de 2004. No art. 2 da Lei, determina-se que a Empresa de Pesquisa 

Energética deverá prestar serviços na área de estudos e de análises destinadas a subsidiar 

o planejamento do setor energético. No ano de 2006, é lançado o Plano Nacional de 

Energia, que tem o objetivo de abordar diversas dimensões da energia, inclusive 

potenciais de geração não explorados e racionalização no consumo68. 

 

O Plano Nacional de Eficiência Energética69, concebido, em 2011, no âmbito do Plano 

Nacional de Energia, formula propostas de ações para solucionar os problemas 

identificados em matéria de utilização racional de recursos energéticos. Um dos 

obstáculos para a implementação das diretrizes do Plano Nacional de Eficiência 

Energética é a dispersão da competência de elaboração e de execução de ações70. Existe, 

portanto, grande quantidade de atores envolvidos, cujos interesses muitas vezes não são 

coincidentes ou podem até ser antagônicos, característica que dificulta tanto a formulação 

como a implementação das medidas de eficiência energética. Embora muitos programas 

e ações tenham apresentado resultados positivos, particularmente no que se refere à 

etiquetagem de produtos de acordo com o desempenho energético, o Brasil ainda não foi 

capaz de implementar medidas efetivas para promover a utilização racional de energia. 

 

 
68 MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Energia. Disponível em: 

<http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-desenvolvimento-

energetico/publicacoes/plano-nacional-de-energia-2030>. Acesso em 10 de agosto de 2020. 
69 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. 
70 ASSUNÇÃO, Juliano; SCHUTZE, Amanda; e BROLHATO, Sara. Panorama e desafios da eficiência 

energética no Brasil. Climate Polcy Initiative (28 September, 2018). Disponível em 

https://www.climatepolicyinitiative.org/pt-br/publication/panorama-e-desafios-da-eficiencia-energetica-

no-brasil/. Consulta em: 19 de agosto de 2020. 

http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-energia-2030
http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-energia-2030
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Figura 2.1: Cronologia da política energética no Brasil (principais marcos institucionais) 

 
 
Fonte: Ministério de Minas e Energia. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Nos itens seguintes serão detalhados três marcos importantes da regulação da eficiência 

energética no Brasil: o Programa Brasileiro de Etiquetagem, a Lei de Eficiência 

Energética (e o Decreto regulamentador) e o Plano Nacional de Eficiência Energética. 

 

4.1 Programa Brasileiro de Etiquetagem 

 

O Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) é exemplo de programa de eficiência 

energética relativamente exitoso no Brasil. Embora seja direcionado especialmente ao 

consumo residencial de energia, verifica-se que o programa é centralizado em uma 

entidade e tem objetivo ambiental definido, características ausentes de iniciativas 

similares. 

 

Conforme informação contida no sítio institucional, o Programa Brasileiro de 

Etiquetagem (PBE) é coordenado pelo Inmetro. O objetivo do programa é prover dados 

sobre o desempenho dos produtos, com fulcro em características como a eficiência 

energética, ruído e outros critérios influenciadores da escolha do consumidor. Por meio 

de iniciativa que almeja a redução da assimetria de informações entre produtores e 

consumidores, busca-se induzir o comportamento ambientalmente sustentável. 

Indiretamente, o programa objetiva influenciar positivamente a competitividade da 
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indústria, que deverá fabricar produtos cada vez mais eficientes71, sejam destinados ao 

mercado consumidor nacional, sejam exportados para outros mercados. 

 

O PBE tem funcionamento baseado na cooperação tácita entre produtores e 

consumidores. Os produtos são ensaiados e testados nos laboratórios acreditados pelo 

Inmetro, que garante a acurácia técnica da etiquetagem. Conforme o desempenho, 

recebem etiquetas com faixas coloridas, que os diferenciam de acordo com eficiência 

energética apresentada. As faixas de classificação variam da mais eficiente (A) à menos 

eficiente (de C até G, a depender do produto). Os produtos classificados na faixa A 

utilizam melhor a energia, têm menor impacto ambiental e custam menos para funcionar. 

Com base nessa informação, no ato da compra, os consumidores estão aptos a escolher 

os produtos mais econômicos. O aumento da demanda desses produtos, por sua vez, 

estimula a produção de bens mais eficientes e sustentáveis72.  

 

Os programas de etiquetagem, adotados por diversos países e recomendados pela OCDE, 

equilibram a relação de consumo, pois tendem a diminuir a assimetria de informação 

existente entre consumidores e empresas. Os consumidores, geralmente, não têm 

conhecimento especializado sobre os produtos que adquirem e, com frequência, têm 

dificuldade de identificar aqueles que são os mais eficientes (em termos de gasto de 

energia ou de dispêndio de outros recursos, como água, por exemplo). Por meio das 

etiquetas, podem conhecer de antemão a eficiência (inclusive energética) dos aparelhos, 

agregando informações no seu processo decisório de compra. Os fornecedores, por sua 

vez, com o programa de etiquetagem, beneficiam-se da discriminação positiva no 

mercado, justificando, assim, os aportes na melhoria da qualidade dos produtos que 

oferecem73. 

 

No caso específico dos programas de etiquetagem focados na classificação de eficiência 

energética, sua importância relaciona-se ex post às metas brasileiras de economia de 

energia. O programa de etiquetagem, apesar de ter sido concebido, em suas linhas gerais, 

nos 1980, foi integrado ao Plano Nacional de Eficiência Energética, publicado para 

reforçar as diretrizes do Plano Nacional de Energia (PNE2030), que estabelece meta de 

10% de redução no consumo energético por meio de ações de eficiência energética, possui 

um capítulo dedicado ao PBE74. 

 

 
71 Para mais informações, ver: INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

Histórico do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Disponível em: 

<https://www2.inmetro.gov.br/pbe/historico.php>. Consulta em 10 de agosto de 2020. 
72 Os aspectos positivos sobre a competitividade e a modernização dos produtos é documentado pela AIE 

e por relatórios da OCDE. Essa posição é corroborada pelo Inmetro. Para mais informações, ver: 

INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Histórico do Programa 

Brasileiro de Etiquetagem. Disponível em: <https://www2.inmetro.gov.br/pbe/historico.php>. Consulta 

em 10 de agosto de 2020. 
73 Para mais informações, ver: INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 

Histórico do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Disponível em: 

<https://www2.inmetro.gov.br/pbe/historico.php>. Consulta em 10 de agosto de 2020. 
74 O uso de etiquetas e marcas exteriores aos produtos para atingir determinado objetivo de qualidade e de 

sustentabilidade é explorado em documentos da OCDE e estimulados por organismos internacionais de 

normalização como ISO e IEC. Acerca dos detalhes do programa brasileiro de etiquetagem, ver: INMETRO 

- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Histórico do Programa Brasileiro de 

Etiquetagem. Disponível em: <https://www2.inmetro.gov.br/pbe/historico.php>. Consulta em 10 de 

agosto de 2020. 
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A tabela abaixo contém a lista de produtos cuja regulação prescreve padrões mínimos de 

desempenho em termos de consumo de energia. 

 
Tabela 2.5: Lista de produtos com regulação sobre eficiência energética 

 
PRODUTOS 

Aquecedores de Água a Gás  

Bombas e motobombas centrífugas  

Condicionadores de ar 

Congeladores verticais, congeladores verticais frost-free e congeladores horizontais 

Edificações 

Fogões e fornos domésticos a gás 

Fornos elétricos comerciais 

Fornos de micro-ondas 

Lâmpadas decorativas - linha incandescentes - 127v e 220v 

Lâmpadas fluorescentes compactas 12vcc 

Lâmpada vapor de sódio a alta pressão  

Lavadoras de roupa semi-automáticas  

Lavadoras de roupas automáticas abertura superior (top load) 

Lavadoras de roupa automáticas abertura frontal (front load) 

Lavadoras de roupa e secadora automáticas com abertura superior (lava e seca)  

Lavadoras de roupa e secadora automáticas com abertura frontal (lava e seca)  

Motores elétricos trifásicos 

PBE veicular 

Refrigeradores, frigobares, combinados, combinados frost-free 

Sistema de energia fotovoltaica 

Sistemas e equipamentos para aquecimento solar de água (PBE Solar – coletores e reservatórios)  

Televisores - stand-by 

Ventiladores de mesa, parede, pedestal e circuladores 

Ventiladores de teto 127v 

Ventiladores de teto 220v 

 

Fonte: INMETRO. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

No quadro supra fica claro que o foco do programa de etiquetagem são os aparelhos 

elétricos de uso doméstico, embora também sejam etiquetados aparelhos que consomem 

gás e outros combustíveis. Alguns dos aparelhos, como, por exemplo, lavadoras de louça, 

têm sua eficiência avaliada não apenas no consumo de energia, mas, igualmente, na 

utilização de água, de sabão e na vida útil. 

 

4.2. A Lei de Eficiência Energética (Lei n. 10.295, de 17 de outubro de 2001) e o 

Decreto 9.884/2019) 

 

A Lei de Eficiência Energética, aprovada em 2001, estabelece a relação direta entre o uso 

adequado da energia e o desenvolvimento sustentável. Como disposto em ser art. 1, a 

denominada Política Nacional de Conservação e Uso Racional de Energia tem o objetivo 

duplo: alocação eficiente de recursos energéticos e a preservação do meio ambiente. 

 

O art. 2 da Lei n. 10.295 confere competência ao Poder Executivo de estabelecer os 

parâmetros de aferição da eficiência energética para máquinas e para aparelhos 

manufaturados no Brasil ou importados do exterior. O parágrafo primeiro no art. 2 

prescreve que os valores serão estabelecidos com base na análise de viabilidade técnica e 

econômica, levando-se em conta a vida útil das máquinas e de aparelhos. 

 

A eficiência energética nas edificações é objeto do art. 4 da Lei n. 10.295, que confere 

igualmente ao Poder Executivo a competência para estabelecimento de mecanismos que 

promovam a eficiência energética no setor. 

http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/aquecedores.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/bombas_motobombas.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/condicionadores.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/congeladores.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/edificacoes.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/fogoes.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/fornos_comerciais.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/fornos_de_micro-ondas.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lampada_decorativa.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lampadas.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lampadas.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lavadoraSemi.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lavadorasTopLoad.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lavadoraFrontLoad.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lavaSecaTopLoad.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/lavaSeca.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/motoresTri.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/tabelas_pbe_veicular.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/refrigeradores.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/sistema-fotovoltaico.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/coletores-solares.asp
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/televisores.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/ventilador_mesa.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/ventiladores_de_teto_127v.pdf
http://www.inmetro.gov.br/consumidor/pbe/ventiladores_de_teto_220v.pdf
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O art. 5 da Lei determina que a fixação de limites e de índices referentes à eficiência 

energética serão determinados após a realização de audiência pública, oitiva e 

manifestação das partes interessadas, inclusive entidades representantes de consumidores 

e de fabricantes e importadores de aparelhos e máquinas consumidoras de energia. 

 

A Lei de Eficiência Energética foi regulamentada pelo Decreto 9.864, de 27 de junho de 

201975. Dois dos aspectos mais relevantes contidos no Decreto regulamentar, conforme 

contido em seu art. 1, é o estabelecimento dos níveis máximos de consumo ou dos níveis 

mínimos de eficiência energética e a criação do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis 

de Eficiência Energética, sob a coordenação do Ministério de Minas e Energia. 

 

Conforme disposto no art. 3 do Decreto 9.884/2019, o Comitê Gestor será composto por 

representantes do Ministério de Minas e Energia, Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações, um da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e 

Competitividade do Ministério da Economia, um da Agência Nacional de Energia 

Elétrica, um da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e dois da 

sociedade civil especialistas em matéria de energia. 

 

Embora, em linhas gerais, a função do Comitê seja executar a parte da política energética 

atinente à eficiência do consumo de energia, seus objetivos são detalhados no art. 2 do 

Decreto 9.884/2019: implementar a Política Nacional de Conservação e Uso Racional de 

Energia, instituída pela Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001, em consonância com o 

planejamento energético nacional; elaborar regulamentação específica para cada tipo de 

aparelho e máquina consumidora de energia; estabelecer programa de metas com 

indicação da evolução dos níveis a serem alcançados para cada equipamento 

regulamentado; constituir comitês técnicos para analisar e opinar sobre matérias 

específicas sob apreciação do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência 

Energética; acompanhar e avaliar sistematicamente o processo de regulamentação; 

deliberar sobre as proposições do Grupo Técnico para Eficientização de Energia em 

Edificações; propor, às instituições competentes, a criação ou a alteração de normas, 

programas, projetos e ações que contribuam para a aplicação do disposto na Lei nº 10.295, 

de 2001. 

 

Segundo o art. 4 do Decreto 9.884/2019, as reuniões ordinárias do Comitê Gestor de 

Indicadores e Níveis de Eficiência Energética ocorrerão semestralmente. As reuniões 

extraordinárias, por sua vez, poderão ser convocadas a qualquer momento pelo 

Presidente, a pedido dos membros. 

No art. 6 do Decreto 9.884/2019, autoriza-se o Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de 

Eficiência Energética a instituir comitês técnicos com o objetivo de: I - elaborar estudos 

de impacto regulatório para a definição de níveis máximos de consumo ou de níveis 

mínimos de eficiência energética de máquinas e de aparelhos consumidores de energia 

fabricados ou comercializados no País; II - propor regulamentação específica para cada 

tipo de aparelho e máquina consumidora de energia ainda não regulamentado; e III - 

propor revisão de regulamentação específica vigente para máquinas e aparelhos 

 
75 O texto integral pode ser acessado MME - MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Decreto 9.884/2019. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9884.htm> 

Consulta em 10 de agosto de 2020. 
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consumidores de energia. Os comitês técnicos, por sua vez, consoante o art. 7, serão I - 

serão compostos na forma de ato do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência 

Energética; II -não poderão ter mais de cinco membros; III - terão caráter temporário e 

duração não superior a um ano; e IV - estarão limitados a cinco operando 

simultaneamente. Esses comitês técnicos serão os responsáveis diretos pela 

regulamentação específica sobre níveis máximos de consumo de energia ou níveis 

mínimos de eficiência energética de cada tipo de aparelho e máquina consumidora de 

energia. 

Figura 2.2: Objetivos e características dos Comitês Técnicos 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia. Elaboração: CCGI/FGV/CCGI. 

A regulamentação específica sobre os limites de eficiência de eficiência energética 

conterá, obrigatoriamente, determinados elementos indicativos da cientificidade e do 

apuro técnico que embasaram a determinação dos valores máximos de consumo de 

energia ou dos níveis mínimos de eficiência energética de cada tipo de aparelho e 

máquina. Conforme o art. 9 do Decreto 9.884/2019, a regulamentação específica deverá 

conter: I - as normas com procedimentos e indicadores utilizados nos ensaios para 

comprovação do atendimento dos níveis máximos de consumo de energia ou dos níveis 

mínimos de eficiência energética; II - a indicação dos laboratórios responsáveis pelos 

ensaios a que se refere o inciso I; III - o mecanismo de avaliação da conformidade a ser 

implementado; IV - os procedimentos para comprovação dos níveis máximos de consumo 

de energia ou dos níveis mínimos de eficiência energética a serem observados durante o 

processo de importação; e V - o prazo estabelecido para o início de sua vigência. 

•elaborar estudos de impacto regulatório para a 
definição de níveis máximos de consumo ou 
níveis mínimos de eficiência energética

•propor regulamentação específica

•propor revisão de regulamentação específica já 
implementada

Objetivos dos Comitês 
Técnicos (art. 6 do Decreto 

9.884/2019)

•compostos na forma de ato do Comitê Gestor de 
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•estarão limitados a cinco operando 
simultaneamente
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Figura 2.3: Elementos da regulação específica de eficiência energética 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia. Elaboração: CCGI/FGV/CCGI. 

Os testes e ensaios referidos no inciso I do art. 9 do Decreto 9.884/2019 serão acreditados 

pelo Inmetro (art. 10). No caso de máquina e de aparelhos importados, os testes e ensaios 

serão válidos no Brasil apenas se os laboratórios localizados no exterior forem 

reconhecidos pelo Inmetro, mediante acordo de reconhecimento mútuo (§ 1º do art. 10). 

O Inmetro também será o órgão anuente no processo de importação de máquinas e de 

aparelhos consumidores de energia elétrica, bem como a entidade de acompanhamento 

técnico dos programas de avaliação da conformidade dos mencionados bens, consoante 

disposição dos art. 11 e 12 do Decreto. 

A dotação de recursos necessários à implementação das disposições contidas na Lei de 

Eficiência e Energética disciplinada no Art. 15 do Decreto, conforme o qual 

Os recursos financeiros necessários à fiscalização, pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, a que se refere o art. 12 

correrão à conta de dotações orçamentárias consignadas aos Ministérios de 

Minas e Energia e da Economia, ou, ainda, de outras fontes a serem 

identificadas pelo Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência 

Energética. Parágrafo único.  Compete ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações a disponibilização de recursos financeiros para a 

capacitação dos laboratórios, quando recomendado pelo Comitê Gestor de 

Indicadores e Níveis de Eficiência Energética. 

Os art. 16, 17 e 18 disciplinam a eficiência energética em edificações. Conforme o art. 

16, o Ministério de Minas e Energia também tem a competência para coordenar a 

elaboração de mecanismos que promovam eficiência energética nas edificações, sejam 

construções com fins comerciais ou residenciais. No âmbito do Comitê Gestor é instituído 

o Grupo Técnico para Eficientização de Energia nas Edificações no País, o qual é 

composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades  I - um do Ministério de 

Minas e Energia (MME); II - um do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC); III - um da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia; IV - um da 

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério do Desenvolvimento Regional; V - um 
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do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; VI - um da Empresa de Pesquisa Energética; 

VII - um do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica; VIII - um do 

Programa Nacional de Racionalização do Uso de Derivados de Petróleo e do Gás Natural; 

IX - um da Câmara Brasileira da Indústria da Construção; X - um do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil; XI - um do Conselho Federal de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia; e XII - um da sociedade civil especialista em matéria de 

edificação e energia, vinculado a universidade brasileira. 

Figura 2.4: Composição do Grupo Técnico para Eficientização de Energia nas Edificações 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

O art. 18 delimita a competência propositiva Grupo Técnico para Eficientização de 

Energia nas Edificações. O Grupo deverá formular propostas ao Comitê Gestor de 

Indicadores e Níveis de Eficiência Energética acerca da adoção de procedimentos para 

avaliação da eficiência energética das edificações; os indicadores técnicos referenciais do 

consumo de energia das edificações para certificação de sua conformidade em relação à 

eficiência energética; e dos requisitos técnicos para que os projetos de edificações a serem 

construídas no País atendam aos indicadores a que se refere o inciso II. 

 

A Lei e o Decreto sobre eficiência energética são marcos jurídicos importantes na política 

nacional de eficiência energética, embora não abarquem todas as normas sobre o tema. 
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Como em outros casos, a criação da Lei foi reativa a problemas específicos na política 

energética do país. A busca por eficiência atendia, portanto, objetivos ambientais e 

imperativos de desenvolvimento econômico. Como verificado principalmente nos 

trabalhos do Comitê Gestor de Indicadores e Níveis de Eficiência Energética, o 

direcionamento de ambos os instrumentos é demasiadamente concentrado no consumo 

residencial e comercial urbano, o que implica  

 

4.3. O Plano Nacional de Eficiência Energética (no âmbito do Plano Nacional de 

Energia 2030) 

 

O Plano Nacional de Energia, conhecido pela sigla PNE 2030, tem como objetivo o 

planejamento de longo prazo do setor energético do país. Seu propósito, portanto, é 

orientar tendências e fornecer diretrizes para busca de alternativas de expansão desse 

segmento nas próximas décadas. 

 

O PNE é composto de conjunto de estudos que buscam fornecer informações e análises 

para a formulação de políticas energéticas segundo perspectiva integrada dos recursos 

disponíveis. Os estudos estão divididos em volumes temáticos, nos quais são abordados 

os seguintes itens: retrospectiva das políticas energéticas no Brasil, projeções e cenários 

da energia, geração hidrelétrica, petróleo, gás natural, carvão, termonuclear, biomassa, 

outras fontes, combustíveis líquidos, eficiência energética. Cada um dos volumes resultou 

da agregação de notas técnica e de relatórios produzidos por especialistas na subárea. A 

figura abaixo esquematiza os onze temas e os principais pontos abordados em cada um: 
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Figura 2.5: Plano Nacional de Energia (PNE, 2030) 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se verifica no quadro acima, o plano de eficiência energética no Brasil está inserido 

no âmbito mais amplo do Plano Nacional de Energia, concebido alguns anos antes. O 

tema da eficiência aparece apenas na última parte do plano, pois, de certa forma, concerne 

a todos os tópicos anteriores e pode ser aplicado de forma transversal. A eficiência 

energética, portanto, deve se articular com temas igualmente relevantes, voltados à 

produção e ao consumo sustentável de energia, independentemente de se tratar da 

qualidade ambiental da matriz energética. 

 

O Plano Nacional de Eficiência Energética descreve múltiplas ações que podem ser 

desenvolvidas para aumentar a conservação de energia nos setores industrial, transportes, 

edificações, iluminação pública, saneamento, educação, pequenas e médias empresas. 

Adicionalmente, o documento descreve a evolução do tratamento jurídico do tema no 

Brasil, traça perspectiva de evolução e menciona inciativas de cooperação internacional 

no tema76. 

 
76 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

retrospectiva

•Apresenta a evolução histórica da população e do número de domicílios com acesso à energia 
elétrica no Brasil e nas grandes regiões do país

projeções

•Contém estimativas para evolução do consumo e da produção de energia

geração hidrelétrica

•Constituído de quatro notas técnicas, o volume contém estudo sobre o aproveitamento de recursos 
hídricos, o potencial hidroelétrico brasileiro, a caracterização técnico e econômica e avaliação de 
impactos sócio-ambientais

petróleo

•Apresenta o panorama do mercado de petróleo de derivados no Brasil, considerando também a 
inserção do país no mercado internacional como comprador e vendedor desses produtos

gás natural

•Contém dados sobre o uso do gás natural no Brasil, as oportunidades e impactos decorrentes da 
ampliação de sua utilização.

carvão

•Além de ser pouco utilizado no país, é fonte de enerigia que causa impactos ambientais importantes. 
Os documentos traçam panorama da utilização no país.

termonuclear

•A energia termonuclear é pouco utilizada no país. Há projetos em curso que prevêem a expansão de 
seu uso, com a construção de novas usinas e o aprimoramento da tecnologia das usinas existentes.

biomassa

•A biomassa pode ser usada como importante fonte de energia limpa e renovável. O Brasil apresenta 
um dos potenciais mais elevados de produção de energia de biomassa. Os documentos descrevem o 
estado atual de utilização e os potenciais da biomassa.

outras fontes

•No relatório sobre outras fontes, especialistas oferecem perspectivas para o uso de fontes
alternativas de energia, bem como a importancia da pesquisa e da inovação na área.

eficiência energética

•A última parte é especialmente dedicada à eficiência energética. Explora-se a situiação atual da 
eficiencia energética no país, os diversos programas do governo de busca de eficiência energática, 
bem como os cenários distintos de elevação de eficiência energética.
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Figura 2.6:Temas abordados no Plano Nacional de Eficiência Energética 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

A separação do plano em áreas distintas é importante, porque a situação e as dificuldades 

da eficiência energética não são as mesmas nos diversos setores. Em determinadas áreas, 

houve avanços regulatórios importantes em matéria de eficiência, em outros, predominam 

recomendações e prescrições voluntárias sobre o aumento da eficiência. 

 

a) Industrial 

 

O Plano Nacional de Eficiência Energética indica diversas medidas pera incrementar 

eficiência energética do setor industrial brasileiro, responsável pelo consumo de mais de 

um terço da oferta primária de energia do país. Menciona-se, por exemplo, a criação de 

incentivos que estimulem os empresários a contratar serviços de consultoria especializada 

em eficiência energética, os quais poderiam ofertar soluções criativas e menos onerosas 

de economia de energia e de racionalização no uso de recursos. É enfatizada, 

adicionalmente, a necessidade de modernizar a indústria nacional, mediante concessão de 

incentivos fiscais para a substituição de máquinas e de equipamentos obsoletos, muitos 

dos quais ineficientes no uso da energia e, por consequência, comprometedores da 

eficiência industrial. Cita-se a ampliação do uso dos sistemas de cogeração, para 

incrementar o rendimento dos processos e diminuir os custos financeiros, iniciativa que 

impactaria positivamente sobre a produtividade geral da indústria. São exemplos desses 

 
desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. Cf. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de incentivo à eficiência energética. Estudos 

avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142017000100285&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 12 de agosto de 2020. 
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sistemas o reaproveitamento de resíduos de biomassa e gases de coqueria77, os quais 

fornecem energia adicional e barata para o sistema produtivo industrial. 

 

b) Transportes 

 

No âmbito do setor dos transportes, o Plano Nacional de Eficiência Energética recomenda 

a efetiva mudança da atual matriz brasileira de transporte, que foi concebida com objetivo 

de atender interesses específicos de determinados grupos empresariais, sem atentar para 

as características do território nacional e para o interesse de seus usuários. Sugere-se a 

passagem de matriz predominante rodoviária para modelo misto, que abarca sistema 

rodoviário, ferroviário e hidroviário, sistematizado conforme as condições geográficas e 

necessidades econômicas. A utilização do modal adequado às condições econômicas e 

naturais tendem a reduzir o consumo de combustíveis. De maneira complementar à 

diversificação da malha de transportes, analisa-se a necessidade de indução do 

desenvolvimento tecnológico, para melhoria dos motores de veículos, inclusive as opções 

de motores híbridos e elétricos. Outro aspecto destacado é a ampliação de Programa 

Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBE Veicular), para que abarque conjunto mais 

amplo de tipos e modelos de veículos78. 

 

c) Edificações 

 

Em relação ao uso de energia em edificações, conforme entendimento consolidado no 

Plano Nacional de Eficiência Energética, são necessárias inversões continuadas na 

formação técnica de profissionais da construção civil na área específica da eficiência 

energética. Deve-se, igualmente, incorporar, com a devida fundamentação técnica, 

conceitos e mecanismos de eficiência energética nos estudos de impacto e na legislação 

municipal das cidades brasileiras, nas quais figura a maior parte das regras de direito 

urbanístico. Explica-se, adicionalmente, a importância de tornar obrigatórios 

procedimentos de avaliação da conformidade para eficiência energética de edifícios, em 

especial procedimentos executados por terceira parte (certificação), que conferem maior 

credibilidade ao bem certificado. A certificação tornou-se mandatória para edifícios 

públicos federais no ano de 201479, em consonância com diretriz da AIE acerca da 

necessidade de o poder público liderar e dar o exemplo na adoção de práticas sustentáveis. 

 
77 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. Cf. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de incentivo à eficiência energética. Estudos 

avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de 

incentivo à eficiência energética. Estudos avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142017000100285&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 12 de agosto de 2020. 
78 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. Cf. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de incentivo à eficiência energética. Estudos 

avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de 

incentivo à eficiência energética. Estudos avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142017000100285&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 12 de agosto de 2020. 
79 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. Cf. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de incentivo à eficiência energética. Estudos 



 

 Ocde: sustentabilidade e crescimento verde 66 

 

d) Iluminação pública 

 

A iluminação pública, em razão do seu elevado e crescente consumo de energia, também 

é expressamente contemplada no Plano Nacional de Eficiência Energética. O Plano 

expressa a relevância da ampliação da aplicação do Programa Nacional de Iluminação 

Pública e Sinalização Semafórica Eficientes (Procel Reluz80), cujo objetivo é 

implementar ações de eficiência energética em redes de iluminação pública diversas, 

como rodovias, parques, praças, entre outros. Uma medida complementar citada é a de 

incentivar a indústria nacional de Light Emitting Diodes (LED) para aplicação desse na 

iluminação pública, assim como, nos demais setores81. 

 

e) Saneamento 

 

Na área de saneamento básico, o Plano Nacional de Eficiência Energética aponta a 

importância de fomentar o desenvolvimento de mecanismos de diagnóstico e de 

intervenção nos sistemas de abastecimento e de tratamento, com foco em eficiência 

energética, atentando para extrair o máximo da relação entre energia e hidráulica. É 

ressaltada, ainda, a necessidade de ampliar linhas de financiamento para produtos 

empregados no setor com melhores níveis de eficiência energética. O plano aventa a 

possibilidade de expansão dos processos de etiquetagem e do selo de eficiência energética 

aos equipamentos sanitários82. 

 

f) Educação 

 

O Plano Nacional de Eficiência Energética destaca a importância de inserir o tema 

eficiência energética na educação, considerados os diferentes níveis de ensino, pois 

grande parte dos resultados de longo prazo das medidas depende de mudança substancial 

de consciência dos indivíduos. São apresentados planos para promoção de ações 

integradas entre escolas e comunidades sobre o combate ao desperdício de energia, de 

modo a disseminar conhecimento sobre a importância do tema. Além disso, é enfatizada 

 
avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de 

incentivo à eficiência energética. Estudos avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142017000100285&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 12 de agosto de 2020. 
80 Mais informações em: <http://www.procelinfo.com.br/main.asp?TeamID={921E566A-536B-4582-

AEAF-7D6CD1DF1AFD}>. Consulta em 20 de agosto de 2020. 
81 MME. Plano Nacional de Eficiência Energética Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/36208/469534/Plano+Nacional+Efici%C3%AAncia+Energ%C3%A9

tica+%28PDF%29.pdf/899b8676-ebfd-c179-8e43-5ef5075954c2?version=1.0. Acesso em 10 de agosto de 

2020. Cf. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de incentivo à eficiência energética. Estudos 

avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de 

incentivo à eficiência energética. Estudos avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142017000100285&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 12 de agosto de 2020. 
82 MME. Plano Nacional de Eficiência Energética. Disponível em: 

http://www.mme.gov.br/documents/36208/469534/Plano+Nacional+Efici%C3%AAncia+Energ%C3%A9

tica+%28PDF%29.pdf/899b8676-ebfd-c179-8e43-5ef5075954c2?version=1.0. Acesso em 10 de agosto de 

2020. Cf. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de incentivo à eficiência energética. Estudos 

avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. ALTOE, Leandra et al. Políticas públicas de 

incentivo à eficiência energética. Estudos avançados, São Paulo, v. 31, n. 89, p. 285-297, abril, 2017. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

40142017000100285&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 12 de agosto de 2020. 
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a necessidade de expandir os conhecimentos sobre conservação de energia na formação 

profissional de engenheiros e arquitetos, assim como consolidar a rede de laboratórios de 

certificação e centros de pesquisa em eficiência energética no país83. 

 

g) Pequenas e médias empresas 

 

As pequenas e médias empresas apresentam maiores dificuldades na implementação de 

medidas de eficiência energética, O Plano prevê o estabelecimento de facilidades para o 

incremento do uso de energia nas pequenas e médias empresas, muitas das quais carecem 

de recursos para investir em tecnologias ambientalmente menos danosas, bem como 

promover alterações substanciais em seu modus operandi. Linhas de crédito específicas 

e oferecimento de serviços direcionados à temática de eficiência energética poderiam 

auxiliar a mudança de prática nos pequenos e médios empresários. 

 

No ano de 2013 foram publicados os Termos de Referência para novo Plano Nacional de 

Energia, que seria orientado por horizonte de tempo mais longo (2050). Após anos de 

elaboração pela Empresa Pesquisa Energética, novo plano nacional de energia está em 

fase de consulta pública, com tomada de subsídios84. A ideia do plano é reforçar e rever 

determinados aspectos do plano anterior, sem descaracterizar o foco ambiental e 

econômico do documento antecessor. 

 

O Brasil tem sua política nacional sobre eficiência/produtividade energética amparada 

principalmente na Lei nº 10.295, de 17 de outubro de 2001 e no Decreto nº 9.864, de 27 

de junho de 2019. O principal instrumento de execução da política de eficiência 

energética é o Comitê Gestor, que estipula valores para os regulamentos de eficiência 

energética para produtos específicos. Apesar desse arcabouço normativo e institucional 

direcionado à eficiência energética, três problemas são destacados na política energética 

brasileira: construção reativa, baseada nas crises energéticas sucessivas do país; 

direcionamento excessivo ao consumo residencial; multiplicidade e ausência de 

coordenação entre os vários atores públicos e privados responsáveis pela formulação e 

pela execução da política. Esses problemas, em parte, explicam o desempenho 

insatisfatório do país nos indicadores gerais e nos quadros comparativos sobre eficiência 

energética. 

 

5. A situação do Brasil nos indicadores da OCDE e da AIE sobre eficiência 

energética 

 

Quase todos os dados utilizados e disponibilizados pela OCDE em matéria de energia são 

coletados, organizados e analisados pela AIE. A conexão institucional entre as duas 

organizações possibilita à OCDE acesso ilimitado ao abundante material da AIE, 

inclusive sobre eficiência energética. Nesta seção, praticamente todos os dados e 

indicadores foram extraídos da base de dados ou de publicações da AIE (disponibilizados 

 
83 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. 
84 MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Plano Nacional de Eficiência Energética: premissas 

e diretrizes básicas. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/secretarias/planejamento-e-

desenvolvimento-energetico/publicacoes/plano-nacional-de-eficiencia-energetica>. Acesso em 10 de 

agosto de 2020. 
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pela OCDE), com exceção de alguns dados mais específicos sobre Brasil, que foram 

coletados na base de dados da Empresa de Pesquisa Energética.   

 

O primeiro indicador importante oferecido pela AIE e utilizado pela OCDE na temática 

geral de energia é o de oferta primária de energia, que representa o total da energia 

disponibilizada nos países, independentemente da forma como é produzida. No gráfico 

de colunas abaixo, figura a oferta primária dos países da OCDE e do Brasil. A oferta 

primária de energia é calculada em tonelada de óleo equivalente (TEP)85. Como se infere 

do gráfico, excetuados os Estados Unidos (outlier), o Brasil, no ano de 2017, apresentou 

oferta primária de energia relativamente alta, em situação inferior à da Alemanha e Japão 

e bastante similar à de França, Coreia do Sul e Canadá. 

 
Figura 2.7: Oferta primária de energia (em milhões TEP) (2017) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

O gráfico seguinte apresenta a produção de petróleo cru nos países da OCDE e no Brasil. 

A produção de petróleo bruto é definida como as quantidades de petróleo e outros 

derivados extraídas do solo após a remoção de matéria inerte ou de impurezas86. 

 
85 Segundo informações da OCDE, “[o] fornecimento de energia primária é definido como a produção de 

energia mais as importações de energia, menos as exportações de energia, menos os bunkers internacionais 

e mais ou menos as mudanças de estoque. A metodologia de balanço energético da Agência Internacional 

de Energia (IEA) é baseada no conteúdo calorífico das commodities energéticas e em uma unidade de conta 

comum: tonelada de óleo equivalente (TEP). TEP é definido como 107 quilocalorias (41.868 gigajoules). 

Essa quantidade de energia é igual ao conteúdo líquido de calor de uma tonelada de petróleo bruto”. OECD 

– ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Primary energy 

supply. Disponível em: <https://data.oecd.org/energy/primary-energy-supply.htm>. Consulta em 28 de 

agosto de 2020. 
86 Segundo a explicação da AIE, reproduzida no sítio eletrônico da OCDE: A produção de petróleo bruto é 

definida como as quantidades de petróleo extraídas do solo após a remoção de matéria inerte ou de 

impurezas. Inclui petróleo bruto, líquidos de gás natural (LGNs) e aditivos. Esse indicador é medido em 

mil toneladas de óleo equivalente (TEP). O óleo bruto é um óleo mineral que consiste na mistura de 

hidrocarbonetos de origem natural, de cor amarela a preta, e de densidade e viscosidade variáveis. LGNs 

são os hidrocarbonetos líquidos ou liquefeitos produzidos na fabricação, purificação e estabilização de gás 
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Figura 2.8: Produção de petróleo bruto (em mil toneladas equivalentes de petróleo (TEP) (2017) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa do gráfico acima, conforme os dados de 2017, a produção de petróleo 

dos EUA destoa dos demais, assim como ocorre no cálculo da oferta primária de energia. 

Em seguida, o Canadá aparece como segundo maior produtor de petróleo, seguido por 

Brasil, México e Noruega.  

 

Na perspectiva ambiental, o gráfico subsequente é um dos mais relevantes, pois se refere 

à produção total de energia renovável nos países da OCDE e no Brasil. A energia 

renovável representada no gráfico, conforme definição da AIE (replicada pela OCDE), é 

conceituada como a contribuição das energias renováveis para o fornecimento total de 

energia primária (calculada em TEP). Na categoria de energias renováveis, inclui-se o 

equivalente de energia primária originária de fontes hidrelétricas (excluindo 

armazenamento bombeado), geotérmicas, solares, eólicas, marés e ondas. Energia 

derivada de biocombustíveis sólidos, biogasolina, biodiesels, outros biocombustíveis 

líquidos, biogases e a fração renovável de resíduos urbanos também estão incluídos87. Os 

biocombustíveis são definidos como combustíveis derivados direta ou indiretamente da 

biomassa (material obtido de organismos vivos ou recentemente vivos). Na categoria, 

portanto, inclui-se madeira, resíduos vegetais (incluindo resíduos de madeira e colheitas 

usadas para produção de energia), etanol, materiais/resíduos animais e lixívia de sulfito. 

 
natural. Os aditivos são substâncias não hidrocarbonadas adicionadas ou misturadas com um produto para 

modificar suas propriedades, por exemplo, para melhorar suas características de combustão (por exemplo, 

MTBE e chumbo tetraetila). A produção de refinarias se refere à saída de produtos derivados de petróleo 

secundários de uma refinaria de petróleo. OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION 

AND DEVELOPMENT. Crude Oil Production. Disponível em: <https://data.oecd.org/energy/crude-oil-

production.htm#indicator-chart>. Consulta em 28 de agosto de 2020. 
87 OECD – ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT. Renewable 

energy (indicator). Disponível em <https://data.oecd.org/energy/renewable-energy.htm>. Acesso em 29 de 

agosto de 2020. 
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Os resíduos urbanos compreendem os materiais produzidos pelos setores residencial, 

comercial e de serviços públicos que são coletados pelas autoridades locais para descarte 

em um local central para a produção de calor e/ou energia. Este indicador é também 

medido em mil TEP (tonelada equivalente de petróleo), bem como em porcentagem do 

fornecimento total de energia primária. 

 
Figura 2.9: Produção de energia renovável (em tonelada equivalente de petróleo) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Em valores absolutos, a produção norte-americana de energia renovável é a maior. O 

Brasil, um pouco abaixo dos EUA, é o segundo país em valores absolutos de produção 

de energia renovável. O quadro altera-se substancialmente em relação aos EUA, se os 

valores são dados como participação da energia renovável no total da oferta primária de 

energia (figura seguinte). Enquanto, nos valores absolutos de produção de energia 

renovável, os EUA apareciam na primeira posição, o país figura nas últimas posições se 

considerada a participação da produção nacional de energia renovável na oferta primária 

de energia. O Brasil, por sua vez, continua em posição destacada, pois mais de 40% de 

sua oferta primária de energia originam-se de fontes renováveis, com destaque para 

participação de hidrelétricas no sistema energético nacional. 
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Figura 2.10: Energia renovável como percentual da oferta de energia primária (%) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Enquanto a situação da produção total de energia no Brasil é positivamente destacada se 

comparada com os membros da OCDE, quando considerados outros aspectos em 

conjunto com a oferta primária de energia, a situação altera-se substancialmente. Os 

dados referentes à eficiência energética no país devem ser avaliados em um contexto 

diretamente relacionado às características gerais do consumo e da geração de energia no 

país, bem como das políticas energéticas elaboradas desde a década de 1970. 

 

Dois dados importantes sobre o Brasil referem-se, respectivamente, à destinação final da 

energia e à abrangência das políticas mandatórias de eficiência energética. Ambos os 

dados, quando combinados, oferecem o quadro da efetividade da política geral de 

eficiência energética no país, pois revela se os esforços políticos, formalizados em 

regulamentos compulsórios de eficiência energética estão contemplando os setores mais 

relevantes, ou seja, aqueles de maior consumo de energia. 

 

No ano de 2019, a distribuição do uso de energia conforme o tipo de consumo: residencial, 

industrial, comercial e outros. 
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Figura 2.11: Distribuição do uso da energia no Brasil (2019) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

O quadro acima evidencia que a maior parte da energia é consumida pelo setor industrial, 

que, no ano de 2019, consumiu 35% da oferta primária de energia. O consumo residencial 

aparece em segundo lugar, com 29%. Os estabelecimentos comerciais representaram 19% 

do consumo, e outras atividades usaram 17% da energia ofertada no país. O consumo 

industrial mantém-se em posição destacada, a despeito da desaceleração da atividade 

econômica, que afetou fortemente a atividade industrial nos anos recentes. O gráfico 

abaixo mostra a evolução do consumo conforme o uso. 

 
Figura 2.12: Evolução da distribuição conforme uso (GWh) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Verifica-se, primeiramente, que houve aumento do consumo geral de energia no Brasil. 

A tendência geral é de aumento de consumo de todos os setores, a despeito de alguns anos 

de retração, coincidentes com os anos de recessão econômica do país. Em segundo lugar, 

nota-se que a distribuição do consumo tem apresentado alterações, com maior 

participação do consumo residencial e menor participação do consumo industrial, apesar 

de a atividade industrial ainda permanecer como setor que mais consome energia no 

Brasil. Em 2004, o consumo industrial foi quase o dobro do consumo das residências. No 

ano de 2019, a diferença entre os setores reduziu-se acentuadamente: o consumo 

industrial foi de 167.404 GWh e o residencial foi de 141.909 GWh. O gráfico abaixo 

ilustra, nas curvas convergentes, o aumento mais acentuado do consumo residencial, se 

comparado com o consumo industrial. 

 
Figura 2.13: evolução do uso do uso industrial e residencial no brasil (GWh) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

O gráfico abaixo mostra comparativo da evolução do consumo de energia pela indústria 

como percentual do consumo total de energia do ano 2000 ao ano 2018. Verifica-se que 

a curva referente ao Brasil é decrescente, embora a queda seja suave. Destaca-se também 

que a curva do Brasil se situa em patamar elevado se comparada com o de outros países, 

inclusive de países com produção industrial superior à brasileira. 
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Figura2.14: Consumo de energia industrial como percentual do consumo total  

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Parte dos resultados insatisfatórios dos programas de eficiência energética no Brasil, a 

despeito da abundância de iniciativas, de instrumentos jurídicos e de instituições 

engajadas, decorre do direcionamento para o consumo residencial. Apesar de o 

crescimento residencial ter apresentado aumento importante nos últimos anos, ele não é 

o principal, pois a indústria ainda é a principal consumidora. O gráfico abaixo, embora 

use categorias distintas das apresentadas pela Empresa de Pesquisa Energética, mostra o 

percentual de energia contemplado por regulamentos (mandatórios), de acordo com a 

destinação final88. 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
88 Para mais detalhes, consultar: IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Energy use covered by 

mandatory energy efficiency policies in Brazil, IEA, Paris. Disponível em: <https://www.iea>. Consulta em 

20 de agosto de 2020. 
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Figura 2.15: Uso de energia coberto por políticas obrigatórias de eficiência energética no Brasil 

 

 
Fonte: IEA. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Uma primeira informação relevante decorrente do gráfico acima é que, considerada a 

divisão em quatro categorias, apenas 6% do total de uso de energia é abarcado por regras 

compulsórias de eficiência energética, ainda que o percentual seja maior se considerados 

programas voluntários de eficiência energética. O segundo dado importante é que apenas 

7% do consumo industrial está subordinado a regras vinculantes de eficiência energética, 

a despeito de muitas instalações industriais fazerem uso abundante de normas técnicas 

(voluntárias) que prescrevem o uso racional de energia e de matérias primas. O resultado 

das políticas de eficiência energética, portanto, refletem o foco equivocado dos esforços 

do Estado brasileiro, não direcionados ao setor que mais consome energia. 

 

Como adicional explicativo, nota-se que avaliar a eficácia dos programas de eficiência 

energética implica contemplar a situação passada de consumo de energia, principalmente 

o momento em que as políticas de eficiência energética foram formuladas. Naquele 

período, nos anos de 2001 e 2006, por exemplo, o consumo industrial era muito superior 

ao consumo residencial (quase o dobro em 2004). Programas de eficiência energética 

efetivos deveriam, portanto, necessariamente, focar no uso industrial, sob pena de 

apresentarem problemas congênitos nos seus resultados. 

 

Os resultados problemáticos podem ser verificados, com maior precisão, no gráfico 

abaixo, extraído de relatório da AIE sobre a situação energética no brasil. O gráfico em 

cascata abaixo apresenta decomposição da evolução no uso da energia no Brasil entre os 

anos de 2000 e 2017. As colunas podem representar maior intensidade energética (maior 

consumo de energia) ou economia no uso de energia. A eficiência energética e fatores 

estruturais podem, por exemplo, representar menor uso de energia. O crescimento 

econômico, por sua vez, implica maior consumo de energia. 
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Figura 2.16: Decomposição da evolução do uso da energia no Brasil (2000-2017) (EJ)89  

 

 
Fonte: IEA. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se evidencia do gráfico acima, no intervalo entre 2000 e 2017, o Brasil aumentou 

em 3,7 EJ o consumo de energia, em razão do crescimento econômico. Houve decréscimo 

no uso de energia, entretanto, em razão de aspectos sistêmicos (0,5 EJ) e de ganhos de 

eficiência energética (0,4 EJ), provavelmente por causa do uso de novas tecnologias e de 

equipamentos mais eficientes e poupadores de energia. 

 

O aspecto que mais merece atenção no gráfico refere-se à pouca economia de energia 

decorrente da eficiência energética. Em quase duas décadas, a eficiência energética no 

Brasil encontra-se praticamente estagnada. O dado torna-se menos problemático se 

comparado com a evolução de outros países, indicando dificuldade geral de promover 

economia de energia com base em políticas de eficiência energética. O gráfico abaixo 

contém intervalo mais curto sobre a evolução no uso da energia nos países AIE (que 

abarca trinta dos membros da OCDE). 

 

O dado da AIE referente ao Brasil está em consonância com outros estudos acerca da 

eficiência energética no país, que mostra cenário de quase estagnação da eficiência 

energética, principalmente nos últimos anos. O relatório de 2017 da AIE é bastante 

ilustrativo da situação do Brasil. O documento contém dados sobre intensidade 

energética, sobre ganhos de eficiência energética, sobre cobertura dos regulamentos de 

eficiência energética, sobre a transição do mercado de veículos pesados. Em todos esses 

indicadores, verifica-se que o desempenho do brasil é inferior ao de países de porte 

similar. 

 

 
89 Um exajoule (EJ) é igual a (1018) de joules. Mais detalhes em: IEA – INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY. Decomposition of Brazilian final energy use, 2000-2017, IEA, Paris. Disponível em: 

<https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/decomposition-of-brazilian-final-energy-use-2000-2017>. 

Acesso em 15 de agosto de 2020. 
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No gráfico abaixo, há a variação percentual na intensidade energética no Brasil, no Japão, 

nos EUA, na China, na Índia, na EU e no mundo. A intensidade energética é definida a 

quantidade de energia primária necessária para produzir uma unidade do produto interno 

bruto. A intensidade energética, portanto, é medida de ineficiência energética, pois sua 

variação positiva significa que mais energia foi utilizada para produzir igual ou menor 

quantidade de produto. 

 
Figura 2.17:Variação percentual na intensidade energética nos anos 2013, 2014, 2015 e 2016 (quanto 

mais negativo, mais eficiente) 

 

 
Fonte: IEA. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Conforme se nota do gráfico acima (variação da intensidade energética), o mundo 

apresentou diminuição da intensidade energética entre os anos 2013 e 2016, o que 

significa afirmar que houve aumento da eficiência energética no período. Os países 

selecionados também apresentaram variação negativa da intensidade energética, inclusive 

dois grandes países emergentes, com intensivo processo de industrialização. Do conjunto 

selecionado, a China destacou-se por apresentar queda na intensidade energética de 4% 

ou mais no quadriênio selecionado. O Brasil, por sua vez, apresentou fraco desempenho, 

mostrando aumento na intensidade energética (ou diminuição da eficiência energética) 

nos quatro anos seguidos. 

 

O gráfico subsequente, com conjunto mais amplo de países, apresenta quadro similar ao 

anterior, mas que expressa ganhos de eficiência energética no período de 2008 a 2016, 

dividido em dois intervalos. Irlanda, Holanda, Reino Unido, Japão e Suíça destacam-se 

positivamente nos ganhos de eficiência energética, nos dois intervalos somados. A China 

destaca-se principalmente por apresentar ganhos de eficiência energética entre 2008 e 

2016. O Brasil, por sua vez, encontra-se na última posição entre os países selecionados. 

No primeiro intervalo, entre 2000 e 2008, o Brasil apresentou evolução positiva pequena 

na eficiência energética. No segundo intervalo (2008-2016), entretanto, houve 

decréscimo na eficiência energética, resultado problemático em termos econômicos e 

ambientais, bem como indicativo do insucesso ou da insuficiência dos programas 

brasileiros de eficiência energética. 
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Figura2.18: Variação percentual da eficiência energética em países selecionados  

 

 
Fonte: IEA. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Do gráfico acima verifica-se que, em um grupo de 27 países, muitos dos quais membros 

da OCDE e da AIE, o Brasil apresentou o pior desempenho no intervalo entre 2000 e 

2016. Destaca-se o desempenho negativo no período entre 2008 e 2016, que coincide com 

anos de fraco desempenho econômico e sucessivas crises políticas. 

 

A figura a seguir apresenta a abrangência das normas e de regulamentos sobre eficiência 

energética no grupo de países selecionados. O percentual de cobertura é apresentado em 

dois momentos diferentes: no ano de 2000 e no ano de 2016. A apresentação em dois 

momentos distintos possibilita verificar se houve evolução no quadro de cobertura, com 

aumentou ou redução no percentual de energia contemplado por programas de eficiência 

energética. 
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Figura2.19: Potencial de cobertura dos códigos e normas sobre eficiência energética 

 
Fonte: IEA. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

De forma similar às políticas gerais de eficiência energética, a cobertura e a força das 

obrigações das concessionárias de serviços públicos aumentaram substantivamente na 

última década. No lugar de estabelecer padrões para o uso final de residências ou de 

empresas, os regulamentos dirigidos às concessionárias exigem que as empresas 

prestadoras forneçam evolução da produtividade energética (na forma de economia de 

energia ou de reduções de emissão de carbono)90. O gráfico abaixo representa a evolução 

da cobertura dos programas direcionados às empresas concessionárias. 

 
  

 
90 IEA – INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Energy Efficiency in Brazil. Disponível em: 

https://www.iea.org/articles/energy-efficiency-in-brazil-2. Acesso em 15 de agosto de 2020. 
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Figura 2.20: Cobertura das obrigações legais de eficiência direcionadas às concessionárias (% do total 

de energia ofertado) 

 

 
Fonte: IEA. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se nota da figura acima, entre os anos de 2005 e 2016, não houve evolução no 

índice de cobertura das obrigações de eficiência energética direcionadas às 

concessionárias. Destaca-se a evolução positiva ocorrida na China e na União Europeia. 

A consequência da estagnação da cobertura jurídica de eficiência energética são os fracos 

resultados em termos de economia de energia, como ilustrado no gráfico seguinte. 

 
Figura 2.21: Economia de energia (%) decorrente de requerimentos de eficiência dirigidos às 

concessionárias de serviços públicos 

 

 
Fonte: IEA. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Ao lado dos indicadores específicos sobre eficiência/produtividade energética, a OCDE 

também disponibiliza dados sobre a relação entre a produção e a emissão de CO2. Esses 

dados não se referem especificamente à eficiência energética em sentido estrito, embora 

possam ser usados como indicativo da frequência e da eficiência do uso de combustíveis 

fósseis e de outras fontes de energia cujo uso produza gás carbônico. Os dados abaixo 

referem-se à produção (em dólares) por emissão de CO2 (quilograma).  

 
Figura 2.22: GDP per unit of energy-related CO2 emissions (dólares por quilograma) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Mais importante do que observar a relação entre PIB e emissão de gás carbônico é 

verificar a evolução no indicador. Nesse sentido, identifica-se que o Brasil, embora não 

apresente valor destoante de seus pares na razão PIB/emissão, não apresenta evolução 

positiva no indicador. Ao contrário, nos anos 2016, 2017 e 2018, o Brasil apresentou piora 

na eficiência no uso de energia fóssil e de outras fontes produtoras de CO2. 

 

O gráfico abaixo apresenta a emissão de CO2 per capita, no qual o Brasil destaca-se 

positivamente. 

 
Figura 2.23:Emissão de CO2 per capita (tonelada) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Em razão da elevada população e da matriz energética com predominância de fontes 

renováveis, o Brasil tem baixa emissão de CO2 per capita. Lembra-se, novamente, que 

os indicadores de emissão de CO2, apesar de terem grande importância sob a perspectiva 

ambiental, não se referem exatamente à produtividade, pois estão relacionados às 

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00

Australia

Austria

Belgium

Canada

Chile

Colombia

Denmark

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Japan

Korea

Mexico

Netherlands

New Zealand

Norway

Poland

Portugal

Slovak Republic

Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

United Kingdom

United States

  Brazil

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011



 

 Ocde: sustentabilidade e crescimento verde 83 

características da matriz energética do país e, mais contemporaneamente, à substituição 

de fontes de energia tradicionais por fontes renováveis. Esses aspectos impactam sobre 

os índices de emissão e não implicam, necessariamente, ganhos de eficiência nos sistemas 

energéticos dos países. 

 

Os dados sobre economia de energia no Brasil indicam a limitação dos programas de 

eficiência energética adotados desde a década de 1970 no Brasil. Existem problemas de 

desenho institucional e principalmente mecanismos de cumprimento das regras jurídicas, 

de coordenação na participação de autoridades e de acompanhamento de resultados. Para 

que haja convergência com o desempenho dos membros da OCDE e das principais 

economias do mundo, o Brasil precisa reformular seus programas de eficiência energética 

e criar mecanismos mais efetivos de estimulo e de coerção, para que ocorra cumprimento 

efetivo das disposições sobre eficiência. A ampliação da cobertura dos programas e dos 

regulamentos de eficiência também deve ser ampliada, assim como o foco de ambos deve 

ser revisto, a fim de abarcar os principais consumidores de energia. 

 

CONCLUSÕES 

 

Na OCDE, a eficiência ou produtividade energética consiste em tema inserido na 

dimensão ambiental, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Para compreender plenamente a importância técnica da OCDE no tema de energia, é 

necessário explicitar a relação institucional e funcional entre a OCDE e a AIE. Os dados 

e documentos técnicos mais importantes em matéria de energia são publicados 

originalmente pela AIE e endossados pela OCDE, bem como amplamente utilizados em 

relatórios analíticos de área diversas. Na dimensão específica da eficiência energética, a 

dinâmica não é diferente, pois, na atualidade, o escopo da AIE também contempla a 

dimensão ambiental da energia. O histórico do arcabouço jurídico da organização 

constitui exemplo de construção política que conecta o uso eficiente da energia à 

conservação dos recursos naturais e à ideia de crescimento verde. 

 

A OCDE, em documentos normativos e não normativos, destaca alguns elementos 

fundamentais para promoção da eficiência energética. A existência de programas de 

etiquetagem para eletrodomésticos, a criação de esquemas de avaliação da conformidade, 

o uso de normas técnicas internacionais, a elaboração de instrumentos econômicos de 

incentivo à conduta dos agentes econômicos, principalmente se usados em conjunto, 

podem auxiliar o êxito da política de eficiência energética, sob a perspectiva ambiental. 

O Brasil tem desenvolvido programas de eficiência energética desde os anos 1970. As 

primeiras iniciativas estavam desvinculadas de preocupações ambientais explícitas e 

diretamente relacionadas ao processo de industrialização por substituição de importações. 

Nas décadas seguintes, o componente ambiental torna-se determinante nas políticas 

energéticas do Brasil. Os documentos produzidos pela AIE sobre eficiência energética no 

Brasil apresentam dados e comparações importantes sobre a abrangência e a eficácia dos 

programas brasileiros de eficiência energética. 

 

Verifica-se que no plano normativo, o Brasil apresenta políticas relativamente 

desenvolvidas em matéria de eficiência energética. As primeiras ações brasileiras 

estiveram relacionadas à busca por superação da dependência de recursos energéticos 

importados e datam do período do primeiro choque do petróleo. Nas décadas seguintes, 

diversos programas de eficiência energética foram instituídos, muitos dos quais em 

sintonia com práticas estrangeiras exitosas e recomendações internacionais. Alguns deles 
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tiveram relativo sucesso, como, por exemplo, o Programa Brasileiro de Etiquetagem, 

conduzido pelo Inmetro. A despeito da existência de iniciativas gerais de eficiência 

energética e de êxitos pontuais, verificam-se problemas importantes nas práticas do 

governo brasileiro, que se refletem nos fracos resultados em termos de economia de 

energia. Destacam-se os seguintes problemas: 

 

• Pouca articulação entre agências competentes para a execução dos programas de 

eficiência energética; 

• Ausência de mecanismos de avaliação de resultados das políticas de eficiência 

energética; 

• A carência de continuidade de programas de eficiência energética, os quais 

dependem a da orientação política dos governos; 

• Direcionamento excessivo ao consumo residencial e comercial urbano (exclusão 

do consumo industrial). 

Para que haja convergência dos resultados brasileiros de eficiência energética com as 

principais economias da OCDE, recomenda-se: 

 

• Adoção dos instrumentos jurídicos ambientais da OCDE que mencionam o tema 

da eficiência energética; 

• Fortalecimento da relação do Brasil com a AIE, com a participação mais 

frequente em análises e estudos comparativos, para melhora do diagnóstico dos 

problemas do sistema energético brasileiro; 

• Adoção de práticas exitosas concebidas e testadas em outros grandes países 

emergentes em matéria de eficiência energética; 

• Melhor direcionamento dos esforços de eficiência energética; 

• Promoção de estudos, em conjunto com a iniciativa privada, que correlacionem 

a baixa produtividade da indústria nacional com as dificuldades de evolução 

positiva em matéria de eficiência energética. 
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Como mitigar os efeitos negativos das mudanças climáticas? 
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Resumo: O setor agrícola é o maior emissor de metano e óxido nitroso, e é uma fonte massiva de emissões de CO2 a 

partir do uso da terra na produção agrícola e mudanças no uso da terra, devido à devastação de sumidouros de CO2 

(principalmente florestas) para o desenvolvimento de atividades agrícolas. As emissões diretas e indiretas da agricultura 

associadas com os usos da terra são contadas sob o setor de agricultura, florestamento, e outros usos da terra (AFOLU). 

OS esforços globais para conter as mudanças climáticas concentram-se em setores geradores de emissões de dióxido 

de carbono (CO2). O CO2 é o maior contribuidor para o aquecimento global, porém o metano (CH4) e óxido nitroso 

(N2O), os gases de efeito estufa não-CO2 emitidos diretamente pelo setor agrícola através da produção agrícola e 

pecuária, são grandes contribuidores para o aumento das concentrações totais de gases de efeito estufa na atmosfera e 

para as mudanças climáticas. Por possuir um setor agrícola pujante, o Brasil é um emissor de gases de efeito estufa da 

agricultura e, apesar de ter avançado em alguns aspectos legais e regulatórios, ainda tem um longo caminho a percorrer 

nas áreas de implementação e fiscalização para cumprir com as metas de emissões, diretrizes e recomendações da 

OCDE.      

Palavras-chave: Mudanças climáticas; Agricultura; Emissões de gases de efeito estufa; Performance ambiental; Brasil  

Abstract: The agricultural sector is the largest emitter of methane and nitrous oxide, and is a massive source of CO2 

emissions through land use in agricultural production and land use changes due to the devastation of CO2 sinks (mainly 

forests) to the development of agricultural activities. Direct and indirect emissions from agriculture associated with 

land uses are accounted under the agriculture, forestry, and other land uses (AFOLU) sector. Global efforts to contain 

climate change are focused on sectors that generate carbon dioxide (CO2) emissions. CO2 is the biggest contributor to 

global warming, but methane (CH4) and nitrous oxide (N2O), the non-CO2 greenhouse gases emitted directly by the 

agricultural sector through agricultural and livestock production, are major contributors to increase the total 

concentrations of greenhouse gases in the atmosphere and for climate change. As it has a thriving agricultural sector, 

Brazil is an emitter of greenhouse gases from agriculture and, despite having advanced in some legal and regulatory 

aspects, it still has a long way to go in the areas of implementation and compliance to meet OECD’s goals emissions, 

guidelines and recommendations. 

Key-words: Climate change; Agriculture; Greenhouse gas emissions; Environmental performance; Brazil 

 

INTRODUÇÃO 

 

A agricultura é um grande emissor de gases de efeito estufa. Seu potencial para contribuir 

para limitar o aquecimento global para menos de 2° C até o final do século é substancial, 

reduzindo as emissões diretas nas produções da lavoura e pecuária, reduzindo as emissões 

indiretas associadas às mudanças no uso da terra e aumentando o sequestro de carbono. 

Avanços tecnológicos e mudanças nas preferências do consumidor que resultam em 

economia de terras são opções particularmente promissoras, dadas as preocupações com 

a segurança alimentar. 

 

Ganhos na produtividade total também aumentam a competitividade do setor. Mudanças 

nas políticas domésticas e comerciais são essenciais para maximizar potencial de 

mitigação. Na ausência de aplicação global de precificação de carbono, a coordenação 

internacional é necessária para garantir que os esforços de mitigação nacionais resultem 

na realocação de carbono, ou seja, mudanças na localização da produção para fontes de 

baixa emissão. Medidas de emissões relativas à contribuição econômica de atividades 

agrícolas podem ser úteis para identificar as prioridades nacionais de mitigação das 

emissões de gases de efeito estufa. 

 
1 Professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Centro de Estudos do 

Comércio Global e Investimentos (CCGI). 
2 Pesquisadora do CCGI. 
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Os esforços globais para conter as mudanças climáticas têm se concentrado em setores 

que geram emissões de dióxido de carbono (CO2). Embora o CO2 seja o maior 

contribuinte para o aquecimento global, o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O), os 

gases de efeito estufa não-CO2 emitidos diretamente pelo setor agrícola por meio da safra 

e a produção pecuária, também são grandes contribuintes para o aumento do total de 

concentrações de totais gases de efeito estufa atmosféricos para as mudanças climáticas3. 

 

Segundo a OCDE, a agricultura é a maior emissora de metano e óxido nitroso e é um dos 

principais contribuintes para as emissões líquidas de CO2 por meio do uso da terra na 

produção agrícola e mudanças no uso da terra, devido à devastação de sumidouros de 

CO2 (por exemplo, florestas, solos orgânicos) para atividades agrícolas. Emissões diretas 

e indiretas da agricultura associadas aos usos da terra são contabilizados no setor da 

agricultura, florestamento e outros usos da terra (Agriculture, Forestry and other Land 

Uses - AFOLU). 

 

Em conjunto, as emissões em agricultura, florestamento e outros usos da terra incluem 

gases de efeito estufa não-CO2, emissões líquidas de CO2 dos solos usados na agricultura 

e emissões líquidas de CO2 de florestas e outros usos da terra (FOLU). As emissões 

negativas derivam da absorção de carbono da atmosfera e sequestro de carbono nos solos, 

florestas e outros usos da terra. A agricultura determina em grande parte as emissões 

líquidas dos solos, florestas e outros usos da terra.  

Emissões da agricultura, florestamento e outros usos da terra (AFOLU) crescem como 

resultado da expansão da área agrícola, aumento dos números da pecuária e uso mais 

intensivo de insumos, como solo e fertilizantes. Tudo isso leva a uma produção agrícola 

maior. A taxa de crescimento das emissões em relação ao crescimento da produção 

agrícola define o impacto na intensidade das emissões. O gado, e especialmente os 

ruminantes, são a maior fonte de emissões diretas da agricultura e uma das principais 

causas das mudanças no uso da terra. Os fertilizantes sintéticos também são um grande 

contribuinte para as emissões diretas da agricultura e são a fonte de crescimento mais 

rápido dessas emissões. 

 

Os países em desenvolvimento são a maior e mais crescente fonte de emissões de AFOLU 

globais, onde as emissões diretas da agricultura apresentam forte tendência de alta. 

Apesar da desaceleração do desmatamento nos últimos anos, o uso da terra ainda é um 

emissor líquido significativo. O crescimento das emissões de ruminantes no mundo em 

desenvolvimento é devido a mudanças dietéticas causadas pelo crescimento da renda, 

expansão de terras agrícolas e fatores culturais como a proibição do abate de gado na 

Índia e o acúmulo de ruminantes animais como fonte de riqueza na África. As diferenças 

nos impulsores de emissões entre as regiões sublinham a necessidade de abordagens 

regionais para mitigação4.  

 

Nos países desenvolvidos, as emissões de AFOLU vêm diminuindo nos últimos anos, e 

as emissões diretas da agricultura mostram uma ligeira tendência de queda. A mudança 

no uso da terra (florestamento) criou uma contribuição líquida para o sequestro de 

carbono. Os países desenvolvidos têm se beneficiado de técnicas de conservação de 

insumos que reduziram as emissões por unidade de produção. 

 

 
3 The role of agriculture in global GHG mitigation, 2018, p. 7 
4 The role of agriculture in global GHG mitigation, 2018, p. 7 
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Espera-se que a contribuição da agricultura para as mudanças climáticas aumente em 

relação a outros setores, se a agricultura ficar isenta de futuros esforços globais de 

mitigação. As emissões de AFOLU continuarão a crescer, enquanto outros setores, já se 

ajustando aos requisitos globais de mitigação, reduzem suas emissões. 

 

Nesse contexto, o setor agrícola tem um importante papel a desempenhar no combate às 

mudanças climáticas. Para estar em linha com o limite de 2º C para o aquecimento global, 

emissões globais projetadas em todos os setores em 2030 em um cenário business as usual 

(68 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2eq) por ano) deve ser 

reduzido em quase 40%, ou 26 GtCO2eq por ano. Usando uma série de modelos globais, 

Wollenberg et al. (2016) concluem que uma meta viável para a redução de emissões 

diretas (não-CO2) na agricultura consistente com o limite de 2º C é de 1 GtCO2eq por 

ano. Isso contribuiria com 4-5% para a mitigação anual necessária em todos os setores 

em 2030, em comparação com a contribuição atual da agricultura de 10-11% para o total 

de emissões antrópicas globais5. 

 

Estima-se que as opções de mitigação que são compatíveis com a segurança alimentar e 

visam as emissões não-CO2 são capazes de atingir apenas 21-40% da redução de 1 

GtCO2eq. Outras opções de mitigação, incluindo a redução das emissões de CO2 

relacionadas ao uso da terra e mudanças no uso da terra seriam necessárias para 

complementar as reduções nas emissões da produção agrícola e pecuária. Opções que são 

compatíveis com a segurança alimentar incluem o sequestro de carbono do solo por meio 

de plantações melhoradas, gestão de pastagens e restauração de terras degradadas 

(contribuição estimada de 1,2 GtCO2eq por ano), uma redução de perda e desperdício de 

alimentos em 15% (contribuição estimada de 0,79-2,00 GtCO2eq por ano), e mudanças 

em dietas humanas com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde por 

motivos de saúde (estimativa de contribuição de 0,31-1,37 GtCO2eq por ano). Reduzir a 

expansão de terras agrícolas também tem um alto potencial para mitigar as mudanças 

climáticas (contribuição estimada de 1,70-4,31 GtCO2eq por ano), mas pode entrar em 

conflito com a segurança alimentar se levar a uma redução na produção. Coletivamente, 

essas opções aumentariam o potencial de mitigação total de emissões de AFOLU para 

aproximadamente 5-9 GtCO2eq por ano, o que equivale a 27% da mitigação necessária 

em todos os setores, uma parcela maior do que a contribuição atual da AFOLU de 24% 

para as emissões globais6. 

 

O progresso tecnológico e as práticas de economia de terras são altamente desejáveis para 

a mitigação, uma vez que as terras poupadas promovem o sequestro de carbono do solo, 

reduzem a possibilidade de conversão sumidouros sob a forma de florestas e outros usos 

da terra em fontes de emissões. 

 

Tecnologias e práticas que aumentam a produtividade total dos fatores ou alteram os 

preços relativos em favor de insumos e produção menos intensivos em emissões fornecem 

“incentivos naturais” para a mitigação. Melhorias na produtividade total dos fatores pode 

promover tanto os objetivos de segurança alimentar quanto de mitigação, mas seu 

impacto relativo difere por setor. A literatura sugere que ganhos de produtividade no setor 

agrícola beneficiam a segurança alimentar relativamente mais, enquanto os ganhos de 

produtividade no setor pecuário têm o maior impacto de mitigação. Ganhos de 

produtividade significativos serão mais difíceis de alcançar em ambos os setores à medida 

 
5 Ibidem 
6 The role of agriculture in global GHG mitigation, 2018, p. 8 
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que o impacto das mudanças climáticas se intensifica. Além disso, inovação tecnológica 

para economia de recursos e os ganhos na produtividade total dos fatores podem resultar 

em emissões mais elevadas se a redução dos preços de produção levar ao aumento da 

demanda por alimentos e subsequente expansão da produção (efeito rebote)7. 

 

As emissões também podem ser reduzidas removendo as políticas que subsidiam os 

produtos de alta emissão (por exemplo, proteína de ruminantes) e insumos de alta emissão 

(por exemplo, fertilizante inorgânico e energia de combustível fóssil) e por meio de 

políticas que aumentam a eficiência do processamento e distribuição de alimentos e 

reduzem as perdas e desperdícios associados. 

 

Os sumidouros de carbono existentes podem ser preservados por meio da implementação 

eficaz de instrumentos regulatórios ou por meio de incentivos financeiros. Essas medidas 

também podem ser usadas para promover o aprimoramento do sequestro de carbono 

através de sistemas agroflorestais e a reconversão de terras com grande potencial de 

sequestro de carbono para áreas de usos não agrícolas (como pântanos, solos orgânicos, 

reflorestamento de terras ou florestamento). Essas opções de mitigação fornecem o maior 

potencial em AFOLU e devem ser uma grande prioridade para todas as regiões, 

especialmente onde as opções de mitigação viáveis na agricultura são limitadas8. 

 

As metas de redução podem ter como alvo o nível de emissões nacionais; emissões por 

unidade de insumo; emissões por unidade de produção física; emissões por valor unitário 

de produção; ou emissões por unidade de valor adicionado. Os critérios usados para 

reduzir as emissões podem ter diferentes implicações para a produtividade, 

competitividade, segurança alimentar e desenvolvimento sustentável, dependendo das 

condições prevalecentes em cada país ou região. 

 

Apesar das tendências promissoras na redução de emissões em relação ao valor da 

produção em todo o mundo, as diferenças regionais apontam para um maior potencial 

global de mitigação. Uma análise detalhada dos fatores impulsionadores de emissões no 

nível de mercadoria individual e a medição das emissões por atividade em relação à 

contribuição econômica (valor agregado) pode fornecer uma visão das prioridades para a 

redução de emissões em nível nacional. Além disso, métodos empíricos que levam em 

consideração os custos de cumprimento das metas de mitigação e suas implicações para 

a atividade econômica e outros objetivos, como a segurança alimentar, podem 

desempenhar um papel valioso em ajudar a identificar opções de políticas de mitigação9. 

 

A implementação de metas nacionais de redução gera o risco de vazamento de carbono, 

ou seja, substituindo a produção doméstica de baixa emissão por importações de produtos 

de alta emissão de outros países. A coordenação internacional das metas nacionais de 

redução é necessária para alcançar a realocação de carbono (ou seja, a substituição da 

produção de alta emissão pela produção de baixa emissão em nível global), reduzindo 

assim as emissões globais. 

 

A mitigação global eficaz requer que as metas de mitigação vinculadas ao limite de 2º C 

de aquecimento global em 2050 sejam definidas para a agricultura, sequestro de carbono 

do solo e para o sistema alimentar em nível global. Isso iria ajudar as regiões a definir 

 
7 Ibidem 
8 The role of agriculture in global GHG mitigation, 2018, p. 8 
9 Ibidem, p. 9 
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metas regionais eficazes e minimizar a possibilidade de vazamento de carbono, 

associados à implementação de políticas nacionais de mitigação. 

 

A realização da realocação de carbono requer que o comércio internacional desempenhe 

um papel importante no atendimento à futura demanda global por alimentos e que os 

aumentos nas exportações sejam oriundos de produtores de baixa emissão (ou seja, 

produtos comercializados que têm uma intensidade de emissões mais baixa do que os 

equivalentes produzidos internamente). Isso significa contabilizar os impactos na 

realocação global de carbono na agricultura de medidas que influenciam o comércio, 

como normas e tarifas de produtos. 

 

Para que a meta do Acordo de Paris seja alcançada, ao mesmo tempo em que se produz 

comida o suficiente para garantir a segurança alimentar a OCDE indica que o nexo de uso 

da terra, que engloba o setor agrícola, de florestas e outros usos da terra, tenha sistemas 

sustentáveis. Para atingir essas metas, é central que os governos facilitem a criação de 

políticas coerentes para o uso sustentável da terra no processo de governança. 

O Brasil foi analisado em diversos documentos produzidos pela OCDE. Em 2015 foi 

realizada pela Organização uma Revisão de Performance Ambiental. Em 2021, foi 

produzido um relatório de avaliação da adesão do Brasil às recomendações de 

performance ambiental feitas no documento de 2015.  

O relatório de 2021 fornece informações importantes sobre o estado da arte da adesão do 

Brasil às recomendações da OCDE sobre o meio ambiente. Em algumas áreas como 

energia renovável, qualidade e monitoramento da água, legislação para proteção e 

conservação da biodiversidade, o desempenho do Brasil foi considerado alinhado com os 

padrões da OCDE. Em áreas como análise de impacto ambiental (EIA), quadro legislativo 

aplicando o princípio do poluidor-pagador, subsídios para atividades poluentes, 

coordenação institucional e fiscalização para controle da poluição, uso de instrumentos 

econômicos para apoiar projetos de política ambiental, o Brasil está aquém das 

recomendações da OCDE.  

O presente relatório tem como objetivo apresentar o tema de mudanças climáticas na 

agricultura sob a perspectiva da OCDE. O texto divide-se em uma apresentação geral do 

tema, passando por conceitos importantes como o nexo de uso da terra, as emissões 

provenientes da agricultura, florestamento e outros usos da terra, e as contribuições da 

agricultura para redução das emissões e combate às mudanças climáticas. Em seguida, 

são explanados os indicadores agroambientais desenvolvidos pela OCDE como 

ferramentas para auxiliar os formuladores de políticas relacionadas ao meio ambiente e 

agricultura. Por último, é apresentado um panorama da estrutura institucional e legislativa 

do Brasil nos temas de agricultura e meio ambiente, e a avaliação de 2021 de adesão do 

Brasil às recomendações de performance ambiental fornecidas pela Organização em 

2015.  

1. Como o tema é tratado na OCDE 

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), sediada em 

Paris, foi estabelecida em 14 de setembro de 1960, e entrou em vigor no dia 31 de 

setembro de 1961. A sua criação tinha como alvo substituir e ampliar os objetivos da 

antiga Organização para a Cooperação Econômica Europeia (OCEE), estabelecida em 

1948 com a função de viabilizar o Plano Marshall no período pós Segunda Guerra 
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Mundial. Com o fim do Plano Marshall, e diante do desejo de aprofundamento da 

cooperação europeia, surgiu a OCDE, integrada pelos membros da OCEE, com o 

acréscimo dos Estados Unidos e Canadá. 

 

Desde sua criação, a OCDE atua como fórum para discussão e promoção de políticas 

comuns e boas práticas em áreas variadas, buscando estimular o crescimento e 

desenvolvimento econômico sustentável comum. Conforme disposto em sua Carta 

Constitutiva, no artigo 1, a Organização tem como objetivo o desenvolvimento de 

políticas que promovam: 1) crescimento econômico sustentável, empregos e padrões 

elevados de vida nos países membros, com a manutenção da estabilidade financeira e 

contribuição para o desenvolvimento da economia mundial; 2) expansão econômica dos 

membros e não membros em processo de desenvolvimento econômico; 3) expansão do 

comércio global a partir de estruturas multilaterais e não discriminatórias, de acordo com 

as regras internacionais (THORSTENSEN; GULLO, 2019, p. 5). 

 

Para realizar suas funções, a OCDE estrutura-se sobre um tripé organizacional composto 

pelos seguintes órgãos: 1) Conselho: órgão decisório e executivo, composto por 

representantes de todos os países membros da Organização, responsável pelo 

estabelecimento de instrumentos legais (decisões, recomendações, declarações, 

entendimentos e acordos internacionais) elaborados a partir do trabalho dos Comitês; 2) 

Secretariado: órgão que acompanha e oferece suporte ao desenvolvimento das atividades 

dos Comitês temáticos; 3) Comitês: juntamente com os Grupos de Trabalho e Grupos 

Especializados, desenvolvem estudos em temas e áreas diversas, multidisciplinares e de 

relevância global. 

 

A Organização realiza o levantamento de dados, análises, e elaboração de estatísticas e 

diretrizes para boas práticas, as quais podem ser transformadas em instrumentos leais. A 

OCDE também é responsável pela realização de revisões por pares (peer reviews). 

 

Desde os anos 1990, a OCDE tem atuado no desenvolvimento de indicadores ambientais 

e publicou os primeiros conjuntos desses indicadores. Nos anos mais recentes a 

Organização continua a desenvolver e refinar seu trabalho sobre o tema, incluindo 

indicadores que buscar auxiliar na integração de preocupações ambientais no âmbito das 

políticas setoriais, como energia, transporte e agricultura, e para medir o progresso de 

iniciativas de desvinculação entre as pressões ambientais e o crescimento econômico. Os 

vários indicadores desenvolvidos são utilizados nas análises de performance ambiental 

dos países, surveys econômicos e outras análises de políticas realizados pela OCDE10. 

 

Na intersecção entre agricultura e mudanças climáticas, especificamente, duas Diretorias 

coordenam os órgãos responsáveis pelas questões relacionadas a mudanças climáticas no 

setor agrícola: a Diretoria de Meio-Ambiente e a Diretoria de Comércio e Agricultura11.  

 

A Diretoria de Meio-Ambiente possui dois órgãos subsidiários: o Comitê de Políticas 

Ambientais (Environment Policy Committee) e o Comitê sobre Químicos e Biotecnologia 

(Chemicals and Biotechnology Committee).  

 

O Comitê de Políticas Ambientais coordena: o Grupo de Trabalho Conjunto sobre 

Agricultura e Meio-Ambiente (Joint Working Party on Agriculture and the Environment); 

 
10 Environment at a glance, 2013, p. 7 
11 Disponível em: https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ListByDirectorateView.aspx 
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Grupo de Trabalho Conjunto sobre Comércio e Meio-Ambiente (Joint Working Party on 

Trade and Environment); Reuniões Conjuntas de Experts em Tributos e Meio-Ambiente 

(Joint Meetings of Tax and Environment Experts); Grupo de Trabalho sobre Performance 

Ambiental (Working Party on Environmental Performance); Grupo de Trabalho sobre 

Biodiversidade, Água e Ecossistemas (Working Party on Biodiversity, Water and 

Ecosystems); Grupo de Trabalho sobre Clima, Investimento e Desenvolvimento (Working 

Party on Climate, Investiment and Development); Grupo de Trabalho sobre Informação 

Ambiental (Working Party on Environmental Information); Grupo de Trabalho sobre 

Integração de Políticas Ambientais e Econômicas (Working Party on Integrating 

Environmental and Economic Policies); Grupo de Trabalho sobre Produtividade de 

Recursos e Resíduos (Working Party on Resource Productivity and Waste). 

 

O Comitê de Químicos e Biotecnologia coordena: o Grupo de Trabalho sobre Acidentes 

Químicos (Working Party on Chemical Accidents); Grupo de Trabalho sobre Boas 

Práticas Laboratoriais (Working Party on Good Laboratory Practice); Grupo de Trabalho 

sobre Pesticidas (Working Party on Pesticides); Grupo de Trabalho dos Coordenadores 

Nacionais do Programa de Diretrizes para Testes (Working Party of National Co-

ordinators of the Test Guidelines Programme); Grupo de Trabalho sobre Harmonização 

de Aspectos Regulatórios em Biotecnologia (Working Party on the Harmonisation of 

Regulatory Oversight in Biotechnology); Grupo de Trabalho para a Segurança de Novos 

Alimentos e Rações (Working Party for the Safety of Novel Foods and Feeds); Grupo de 

Trabalho sobre Nanomateriais Manufaturados (Working Party on Manufactured 

Nanomaterials); Grupo de Trabalho sobre Avaliação de Perigos (Working Party on 

Hazard Assessment); Grupo de Trabalho sobre Avaliação de Exposição (Working Party 

on Exposure Assessment); Grupo de Trabalho sobre Biocidas (Working Party on 

Biocides); Grupo de Trabalho sobre Registros de Liberação e Transferência de Poluentes 

(Working Party on Polluant Release and Transfer Registers); Grupo de Trabalho sobre 

Gestão de Risco (Working Party on Risk Management).   

 

No âmbito da Diretoria de Comércio e Agricultura (Trade and Agriculture Directorate -

TAD), destacam-se o Comitê de Comércio (Trade Committee), o Comitê para Agricultura 

(Committee for Agriculture), o Órgão de Governança do Programa de Pesquisa 

Cooperativa: Sistemas Sustentáveis de Agricultura e Alimentos (Governing Body of the 

Co-operative Research Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems), e o 

Comitê da Pesca (Fisheries Committee).  

 

O Comitê de Comércio divide-se em quatro órgãos subsidiários: o Grupo de Trabalho do 

Comitê de Comércio (Working Party of the Trade Committee); o Grupo de Trabalho sobre 

Créditos à Exportação e Garantias de Crédito (Working Party on Export Credits and 

Credit Guarantees); o Grupo de Trabalho Conjunto sobre Agricultura e Comércio (Joint 

Working Party on Agriculture and Trade); e o Grupo de Trabalho Conjunto sobre 

Comércio e Meio-ambiente (Joint Working Party on Trade and Environment).  

 

O Comitê para Agricultura divide-se em: Grupo de Trabalho sobre Políticas Agrícolas e 

Mercados (Working Party on Agricultural Policies and Markets); Grupo de Trabalho 

Conjunto sobre Agricultura e Comércio (Joint Working Party on Agriculture and Trade); 

Grupo de Trabalho Conjunto sobre Comércio e Meio-ambiente (Joint Working Party on 

Trade and Environment); Grupo sobre Mercados de Commodities (Group on Commodity 

Markets); Esquema da OCDE para a Aplicação de Standards Internacionais para Frutas e 

Vegetais (OECD Scheme for the Application of International Standards for Fruit and 
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Vegetables); Esquema da OCDE para Sementes (OECD Seed Schemes); Esquema da 

OCDE para Certificação de Material de Reprodução de Florestas Movido no Comércio 

Internacional (OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Materal 

Moving in International Trade); e os Códigos de Standards da OCDE para Testes Oficiais 

de Tratores Agrícolas e Florestais (OECD Standard Codes for the Official Testing of 

Agriculture Material Moving in International Trade). 

 

O Órgão de Governança do Programa de Pesquisa Cooperativa: Sistemas Sustentáveis de 

Agricultura e Alimentos (Governing Body of the Co-operative Research Programme: 

Sustainable Agricultural and Food Systems) possui como órgão subsidiário o Órgão 

Científico Consultivo do Programa de Pesquisa Cooperativa: Sistemas Sustentáveis de 

Agricultura e Alimentos (Scientific Advisory Body of the Co-operative Research 

Programme: Sustainable Agricultural and Food Systems).  

 

Dentre a vasta produção desses órgãos da OCDE, destaca-se cinco publicações que 

abordam as mudanças climáticas na agricultura, no recorde de uso da terra, ecossistemas, 

agricultura e mudança climática (land-use, ecosystems, agriculture and climate change). 

Trata-se de três relatórios e dois working papers, respectivamente12: Towards sustainable 

land use: Aligning biodiversity, climate and food policies (2020); Enhancing climate 

change mitigation though agriculture (2019); Managing weather-related disasters in 

southeast asian agriculture (2018); The role of agriculture in global GHG mitigation 

(2018); Synergies and trade-offs between adaptation, mitigation and agricultural 

productivity: A synthesis report (2018).  

 

O Relatório Towards sustainable land use: Aligning biodiversity, climate and food 

policies (2020) oferece percepções acerca de boas práticas destinadas a orientar os 

governos em como realizar a transição para sistemas mais sustentáveis de uso de terras. 

O documento traz experiências em forma de estudos de caso de seis países, caracterizados 

por grandes setores agrícolas e florestais e associados a emissões de gases de efeito estufa, 

os quais em muitos casos também abrigam biodiversidade de importância global.  Esses 

países são Brasil, França, Indonésia, Irlanda, México, e Nova Zelândia, onde as emissões 

de gases de efeito estufa por atividades agrícolas varia de 13% a 49% do total de emissões 

de gases de efeito estufa (excluindo uso de terras, mudança do uso de terras e florestas ou 

land use, land-use change and forestry – LULUFT) em 2016. O relatório destaca como 

governos podem facilitar a criação de políticas coerentes para o uso sustentável da terra 

em três pontos importantes do processo de governança: estratégias nacionais e planos de 

ação relevantes; coordenação institucional; design e implementação de instrumentos 

políticos (incluindo planejamento espacial compreensivo).  

 

O Relatório Enhancing climate change mitigation though agriculture (2019) demonstra 

como diferentes políticas de mitigação de mudanças climáticas podem afetar os objetivos 

pretendidos, que muitas vezes competem entre si (ex: mitigação das mudanças climáticas, 

melhora da segurança alimentar e aumento da renda rural), e quais deles podem auxiliar 

os países a identificar e desenvolver abordagens políticas que sejam adequadas para 

diferentes circunstâncias nacionais. O documento se baseia em múltiplos modelos 

econômicos, aplicados em diferentes escalas para um alcance amplo de cenários de 

políticas de mitigação das mudanças climáticas através da agricultura.   

 

 
12 Disponível em: http://www.oecd.org/environment/cc/climate-publications.htm#ccandagriculture 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde 96 

O Relatório Managing weather-related disasters in southeast asian agriculture (2018) é 

uma sequência de dois documentos anteriores, Mitigating Droughts and Floods in 

Agriculture: Policy Lessons and Approaches (2016) e Building Food Security and 

Managing Risks in Southeast Asia (2017). O documento revisa as políticas relacionadas 

a secas, enchentes e tempestades tropicais no setor agrícola em países selecionados da 

ASEAN, adaptando o framework geral de políticas proposto no relatório Mitigating 

Droughts and Floods in Agriculture para o contexto local da ASEAN.  

 

O working paper The role of agriculture in global GHG mitigation (2018) discorre sobre 

como a agricultura é uma grande atividade emissora de gases de efeito estufa, assim como 

sobre a capacidade de contribuição do setor para redução das emissões de gases de efeito 

estufa. O seu potencial para contribuir com a limitação do aquecimento global em menos 

de 2º C até o final do século é substancial através da redução de emissões diretas em 

lavouras e criação de rebanhos a partir da redução de emissões indiretas associadas a 

mudanças no uso da terra, e do aumento do sequestro de carbono. Avanços tecnológicos 

e alterações nas preferências dos consumidores que resultaram em reduções da 

intensificação do uso das terras são opções particularmente promissoras diante de 

preocupações acerca da segurança alimentar. Ganhos na produtividade total de fábricas 

também irão aumentar a competitividade do setor. Mudanças em políticas domésticas e 

comerciais são essenciais para maximizar o potencial de mitigação. Na ausência da 

aplicação global da precificação do carbono, a coordenação internacional é necessária 

para garantir que os esforços nacionais de mitigação resultem na realocação do carbono. 

Segundo o paper, medidas de emissões ligadas à contribuição econômica de atividades 

agrícolas pode oferecer percepções que irão auxiliar na identificação de prioridades 

nacionais de mitigação.   

 

O working paper Synergies and trade-offs between adaptation, mitigation and 

agricultural productivity: A synthesis report (2018) desenvolve frameworks quantitativos 

e qualitativos para testar a possibilidade de analisar sistematicamente um conjunto de 

políticas e seus efeitos pretendidos e não pretendidos. A análise abrange três objetivos 

políticos de aumento da produtividade, mitigação das mudanças climáticas e adaptação 

às mudanças climáticas. As conclusões preliminares e lições aprendidas foram retiradas 

de duas aplicações do framework qualitativo (França e Países Baixos), onde a informação 

foi coletada através de um amplo questionário, e de duas aplicações de um framework 

quantitativo que foi testado utilizando dados da Finlândia e de locais selecionados em 

uma região dos Estados Unidos.   

 

1.1 Apresentação conceitual  

 

A agricultura é um dos principais setores responsáveis pelas mudanças climáticas. Entre 

2007 e 2016, o setor contribuiu diretamente com aproximadamente 12% das emissões 

antropogênicas de gases de efeito estufa, e foi responsável por um adicional de 9% de 

emissões de gases de efeito estufa anualmente derivadas de mudanças no uso da terra, ou 

seja, conversão de áreas de floresta em pastagens ou lavouras13.  

 

O esforço coletivo global para mitigar as emissões de gases de efeito estufa no setor 

agrícola tem sido fraco. Uma contínua falta de progresso pode levar a emissões diretas e 

indiretas da agricultura, tornando-se a maior fonte das emissões globais até meados do 

 
13 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 11 
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século, à medida que se prevê uma descarbonização mais rápida em outros setores. Com 

crescente reconhecimento sobre a importância das emissões agrícolas, é imperativo 

avaliar como políticas alternativas no setor agrícola podem contribuir para ambiciosos 

esforços globais de mitigação e para construir conhecimento sobre seus potenciais 

impactos socioeconômicos14. 

 

Considerando que, segundo a OCDE, a mudança climática reflete uma falha dos 

mercados, em que os emissores não pagam pelos danos aos outros, precificar todas as 

emissões globais de gases de efeito estufa de acordo com o princípio do poluidor-pagador 

é, em princípio, a abordagem mais economicamente eficiente para limitar o aquecimento 

global. Para o setor agrícola, a análise mostra que um imposto sobre emissões globais que 

fixa o preço do carbono em US $ 40-60 por tonelada de dióxido de carbono equivalente 

por ano (tCO2eq1) poderia reduzir as emissões anuais não-CO2 em cerca de 0,85 

gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2eq) até 2030. O potencial de 

mitigação geral aumenta para 1,4 GtCO2eq, uma vez que a conversão de terras agrícolas 

em florestas é levada em consideração. No entanto, apesar de sua eficiência, a carga 

econômica que tais políticas de precificação de carbono poderiam colocar em alguns 

produtores agrícolas e consumidores podem torná-las politicamente difíceis de serem 

introduzidas. Além disso, grande parte da mitigação de um imposto sobre emissões seria 

impulsionado pela realocação da produção de setores e regiões mais intensivos em 

emissões para menos. Embora isso reduza a intensidade geral de emissão da produção 

agrícola, poderia causar um grande declínio na produção de ruminantes nos países em 

desenvolvimento, levantando preocupações sobre segurança alimentar entre produtores e 

consumidores pobres15. 

 

Uma limitação quando as políticas de precificação de carbono são aplicadas por um único 

país ou pequenos grupos de países decorre do fato de que produtores sujeitos a tais 

políticas perderiam sua competitividade em relação aos produtores em países onde essas 

políticas não são aplicadas. Consequentemente, algumas das reduções nas emissões 

agrícolas por países que aplicam políticas de precificação de carbono podem "vazar" na 

forma de maiores emissões em países que não aplicam tais políticas. O estudo da OCDE 

Enhancing Climate Change Mitigation Through Agriculture sugere que cerca de um terço 

da mitigação resultante de um imposto aplicado apenas às emissões dos países da OCDE 

vazariam para outros países que não aplicassem um imposto semelhante16. 

 

Talvez em resposta a essas desvantagens, as poucas políticas de mitigação baseadas no 

mercado que foram implementadas envolvem o pagamento de agricultores para mitigar 

as emissões por meio de um subsídio ou a criação de um mercado de compensações. 

Embora essas políticas evitem, em grande parte, impor custos aos produtores, inflacionar 

os preços dos alimentos e criar vazamentos de emissões, elas são menos eficazes na 

redução das emissões do que as políticas que aplicam o princípio do poluidor-pagador, 

em parte porque não desincentivam a produção. A mitigação é ainda mais limitada se 

pagamentos abatidos apoiam práticas de baixa emissão, mas não apoiam uma mudança 

de produção para commodities de emissões mais baixas. Por essas razões, um subsídio de 

abatimento de emissões aplicado globalmente tem apenas metade da eficácia na redução 

das emissões agrícolas em comparação ao mesmo preço de carbono. Além disso, se os 

pagamentos aos agricultores são oferecidos por meio de um subsídio, o aumento 

 
14 Ibidem 
15 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 11 
16 Ibidem 
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resultante nos impostos poderia reduzir o bem-estar econômico em comparação com 

políticas do poluidor-pagador. No entanto, se tais pagamentos fossem financiados através 

da mudança do foco dos pagamentos de auxílio à agricultura que distorcem mercados, 

eles poderiam melhorar o bem-estar econômico em relação ao status quo17. 

 

Outro desafio importante, dado o grande número e heterogeneidade das propriedades 

rurais, é medir e verificar os esforços de mitigação. Cobrança de impostos sobre insumos 

de alta emissão, em vez de atacar mais diretamente as emissões, seria uma opção para 

enfrentar este desafio. Isso foi, no entanto, considerado muito menos eficaz e econômico 

do que as políticas que visam as emissões de forma mais direta, mesmo depois de 

considerar a economia nos custos de transação. Isso ocorre porque os impostos que visam 

as emissões podem incentivar a implantação de todas as medidas de mitigação 

disponíveis, enquanto os impostos sobre os insumos incentivam apenas a redução dos 

insumos intensivos em emissões18. 

 

Cada vez mais atenção também está sendo dada ao grande potencial de opções de 

mitigação do “lado da demanda” (0,7 - 8,6 GtCO2eq por ano até 2030), incluindo medidas 

que incentivam os consumidores a mudar para dietas com emissões mais baixas e reduzir 

o desperdício de alimentos. No entanto, o potencial das políticas para alcançar isso é 

desconhecido e é provável que seja muito menor do que as estimativas mais otimistas 

citadas na literatura, que normalmente ignoram os custos associados à redução do 

desperdício de alimentos19. 

 

O setor agrícola também pode contribuir potencialmente para a mitigação global de 

emissões de gases de efeito estufa, fornecendo rações e biocombustíveis derivados de 

alimentos para o setor de transporte. No entanto, espera-se que isso desempenhe um papel 

menor apenas na redução tais emissões devido a restrições na disponibilidade de matérias-

primas e configurações de políticas que provavelmente não incentivam uma maior 

expansão às custas da produção de alimentos. Considerar os efeitos da mudança do uso 

da terra provavelmente reduziria ainda mais esse potencial20. 

 

A importância de enviar sinais claros e consistentes de políticas para o setor agrícola não 

pode ser exagerada, pois os altos níveis de apoio à agricultura em muitos países são 

suscetíveis de neutralizar a eficácia das políticas de mitigação em muitos casos, 

levantando preocupações com relação à coerência das políticas. Sinais claros também são 

necessários para permitir que os agricultores tomem decisões de investimento que podem 

facilitar a transição para uma agricultura de baixo carbono, particularmente em sistemas 

agrícolas com altos custos fixos de investimento21. 

 

A agricultura continua a contribuir substancialmente para as mudanças climáticas, 

emitindo diretamente dióxido de carbono e gases de efeito estufa não-CO2, como metano 

(CH4), óxido nitroso (N2O) e gases fluorados, da lavoura e da produção pecuária, e 

afetando as emissões líquidas de CO2 de solos agrícolas, florestamento e outros usos da 

terra. A média das emissões anuais da agricultura totalizaram 6,2 ± 1,4 GtCO2eq de 

emissões de gases de efeito estufa, entre 2007 e 2016, representando aproximadamente 

 
17 Ibidem, p. 12 
18 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 12 
19 Ibidem 
20 Ibidem  
21 Ibidem 
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12% dos gases de efeituo estufa antropogênicos globais. Houve um adicional de 4,9 ± 2,5 

GtCO2eq de emissões médias anuais provenientes de mudanças no uso da terra causadas 

pela agricultura durante esse período, contribuindo com mais 9% das emissões globais22. 

 

Os países em desenvolvimento são, em geral, a maior fonte e mais crescente fonte de 

emissões de gases de efeito estufa. Entre 1990 e 2014, eles foram responsáveis pelo 

aumento de 15% nas emissões globais não-CO2 da agricultura, enquanto os países da 

OCDE como um todo experimentaram uma ligeira redução em emissões não-CO2 

durante este período. Melhorias na eficiência da produção ajudaram a contribuir para essa 

redução diminuindo a intensidade de emissões da produção agrícola. No entanto, a taxa 

de declínio na intensidade parece estar diminuindo. As emissões líquidas de CO2 da 

florestamento e outros usos da terra caiu em países desenvolvidos e em desenvolvimento 

devido ao progresso em relação às taxas de desmatamento e aumento do florestamento 

em várias regiões do mundo23. 

 

Um Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

de 2018 sobre o aquecimento global de 1,5ºC confirma que há um papel importante para 

os setores do nexo de uso da terra na estabilização das temperaturas globais. Quatro 

opções amplas podem ser implementadas no setor agrícola para mitigar as emissões de 

gases de efeito estufa. Os dois primeiros abrangem medidas do lado da oferta e os dois 

últimos abrangem medidas do lado da demanda24: 

 

- Introduzir práticas agrícolas que reduzam emissões agrícolas não-CO2 (não-CO2); 

incluindo metano (CH4) e óxido nitroso (N2O); 

- Introduzir práticas para remover CO2 da atmosfera e acumular como carbono na 

vegetação e nos solos, ou que reduzam as emissões provenientes da degradação e remoção 

desses estoques de carbono; 

- Introduzir medidas que incentivem os consumidores a mudar para dietas mais saudáveis 

e com emissões e mais baixas; 

- Introduzir medidas que reduzam as perdas de produtos ao longo das cadeias de 

abastecimento de alimentos e desperdício de alimentos pelos consumidores. 

 

Reduções em emissões líquidas de CO2 do desmatamento evitado e florestamento são 

relatadas sob florestamento e outros usos da terra nas Diretrizes do IPCC para Inventários 

Nacionais de Gases de Efeito Estufa. Enquanto estes não contam como reduções nas 

emissões agrícolas, a agricultura é um fator de desmatamento e há custos de oportunidade 

associados ao uso da terra para florestamento em vez de produção agrícola. Dadas essas 

interações, algumas políticas que afetam a mudança no uso da terra também estão 

incluídas na visão geral das políticas de mitigação implementadas pelos países25. 

 

1.2 Potencial técnico e econômico da mitigação de emissões do lado da oferta na 

agricultura 

 

O potencial de mitigação das opções do “lado da oferta” no setor agrícola pode ser 

decomposto em quatro componentes: potencial técnico, econômico, de mercado e 

social/politicamente restrito. O potencial técnico é definido como a mitigação máxima 

 
22 Ibidem, p. 14 
23 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 14 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
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possível no setor com a implementação total de todas as opções de mitigação do lado da 

oferta disponíveis, ignorando todas as barreiras à adoção. O potencial econômico leva em 

consideração os custos e benefícios associados às diferentes medidas de mitigação, 

indicando o que pode ser alcançado por um determinado preço de carbono. Restrições de 

capacidade institucional, barreiras políticas e sociais relacionadas aos impactos 

distributivos das opções de política também podem corroer o potencial de mitigação de 

medidas do lado da oferta. Finalmente, essas barreiras, juntamente com os desafios 

práticos de implementação, particularmente aqueles relacionados a relatórios de medição 

e verificação (MRV) das reduções de emissão, combinam-se para reduzir 

significativamente o potencial do “mercado” para mitigação. Ou seja, o conjunto de 

medidas de mitigação que os agricultores consideram dignas de adoção, dados os 

incentivos e restrições existentes que enfrentam26.  

 

Com a implantação total de oportunidades disponíveis de redução de emissões e sequestro 

de carbono, o potencial técnico global de mitigação do setor agrícola em 2030 é estimado 

em 5.500-6.000 MtCO2eq ano (milhões de toneladas de equivalente de dióxido de 

carbono por ano), com um intervalo de confiança de 95% em torno deste valor médio de 

300-11.400 MtCO2eq ano. Isso demonstra que é tecnicamente viável para a agricultura 

se tornar quase neutra em carbono, contando com medidas de mitigação do lado da oferta 

por si só, embora isso dependa de suposições otimistas sobre o potencial de sequestro de 

carbono do solo (SCS)27.  

 

Estima-se que o potencial global de sequestro de carbono do solo é grande, porém 

altamente incerto. O Relatório da OCDE Enhancing Climate Change Mitigation Through 

Agrilculture relata a média potencial global para sequestro de carbono em solos agrícolas 

como 1,5 Gt CO2 ano (gigatoneladas de dióxido de carbono por ano) e 2,6 GtCO2 ano, a 

preços de carbono de US $ 20/tCO2eq (toneladas de equivalente a dióxido de carbono) e 

US $ 100/tCO2eq, respectivamente. Além disso, o potencial de mitigação oferecido pelo 

aumento dos estoques de carbono na vegetação é substancial. A maior parte desse 

potencial foi atribuído ao sequestro de carbono na biomassa florestal, particularmente 

proveniente desmatamento evitado e da prevenção de conversão de florestas para terras 

agrícolas (ou seja, de mudanças na extensa margem entre florestamento e agricultura)28. 

 

Dois requisitos são necessários para que as medidas de políticas atinjam um determinado 

nível de mitigação com um custo econômico mínimo. O primeiro é que sejam usados 

instrumentos de política com base no mercado que estabeleçam um preço comum para as 

emissões dos gases de efeito estufa (como um imposto sobre emissões ou esquema de 

comércio de emissões). A segunda é que a cobertura das políticas com base em mercado 

inclui a maior parcela possível das emissões globais de todas as regiões e setores. Dada a 

grande heterogeneidade nos custos marginais de redução entre agentes, setores e regiões, 

esses dois requisitos de política garantirão que as medidas de mitigação de menor custo 

sejam adotadas29. 

 

A característica do menor custo das políticas baseadas no mercado deriva-se da 

flexibilidade com a qual elas fornecem agentes para selecionar medidas de mitigação e 

tecnologias que lhes forneçam os custos líquidos mais baixos (ou os mais altos benefícios) 

 
26 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 15 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
29 Ibidem, p. 16 
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para um determinado preço de carbono. Dada esta flexibilidade, é possível que não seja 

econômico reduzir a mitigação de algumas fontes de emissão agrícola sob os preços atuais 

ou esperados do mercado de carbono. De acordo com alguns estudos, medidas de 

mitigação que dependem da adição de lipídios ou nitratos em dietas de animais para 

reduzir as emissões de CH4 da fermentação entérica se enquadram nesta categoria30. 

 

Os potenciais econômicos de mitigação descritos acima são, em muitos aspectos, 

estimativas com limite superior porque elas ignoram várias restrições importantes. Isso 

inclui restrições políticas relacionadas a sensibilidades sobre segurança alimentar, 

impacto distributivo sobre os produtores e vazamentos de emissões que podem afetar o 

tipo e força da cobertura das medidas implementadas. Além disso, os custos de transação, 

particularmente aqueles associados à superação de complexidades para realização de 

relatórios de medição e verificação, podem ser problemáticos para algumas fontes de 

mitigação, reduzindo assim a sua eficácia de custo e dificultando a implementação. Dadas 

essas restrições, a adoção global de políticas de mitigação no setor agrícola para entregar 

os potenciais econômicos descritos acima provavelmente será um grande desafio político 

e técnico31.  

 

Em resumo, o progresso até o momento nas políticas de mitigação de emissão dos gases 

de efeito estufa na agricultura tem sido desigual entre países, contando com uma 

combinação de políticas voluntárias, incluindo abordagens de pagamentos e benefícios, 

finanças verdes e definição de metas modestas. Isso equivale a um nível global agregado 

de ambição política que está fora de sintonia com o potencial do setor agrícola para 

enfrentar as mudanças climáticas. Calcula-se que o potencial de mitigação dos países que 

fornecem metas específicas para a agricultura em suas Contribuições Nacionalmente 

Determinadas (Nationally Determined Contributions – NDCs) é de 15%. No entanto, 

dado que a maioria dos países apresentou metas específicas para a agricultura, não é 

possível medir o impacto geral das submissões das Contribuições Nacionalmente 

Determinadas nas emissões agrícolas globais. A contínua falta de progresso na agricultura 

pode sufocar os esforços para limitar o aquecimento global, com alguns modelos de 

cenários mostrando que as emissões não-CO2 da agricultura podem se tornar a maior 

fonte setorial de emissões globais de gases de efeito estufa na metade do século, se outros 

setores forem bem-sucedidos em sua descarbonização. De forma alarmante, pesquisas 

recentes mostram que emissões de metano (o segundo mais importante gás antropogênico 

de efeito estufa), das quais a agricultura é um dos principais contribuidores, aumentaram 

muito mais rápido do que o esperado. Isso reduz o período necessário para atingir o valor 

líquido de zero emissões de CO2 para cumprir as metas do Acordo de Paris. Com a 

maioria das metas de nível nacional definidas para 2030, ainda há tempo para os países 

desenvolverem políticas mais concretas para o setor agrícola, mas recente análise da ONU 

(2018) mostra que, sem a plena implementação dos compromissos globais das 

Contribuições Nacionais Determinadas, a temperatura aumentará 3 graus Celsius até 

2100, bem acima das metas de 1,5 grau e 2 graus Celsius do Acordo de Paris32. 

 

Para mitigar as emissões de gases de efeito estufa da agricultura da forma mais econômica 

possível, ações globais e confiança em políticas de mitigação baseadas no mercado são 

necessárias. As barreiras mencionadas - restrições políticas relacionadas a sensibilidades 

sobre segurança alimentar, impactos distributivos sobre os produtores, vazamentos de 

 
30 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 16 
31 Ibidem 
32 Ibidem, p. 20 
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emissões e os desafios relacionados à capacidade institucional e ao relatório de medição 

e verificação das reduções de emissões - precisam ser enfrentadas para possibilitar a 

ampla implementação de políticas eficazes de mitigação no setor agrícola33.  

 

Visto que a grande maioria da produção agrícola e emissões do setor está fora da área da 

OCDE, qualquer a política de mitigação restrita aos países da OCDE terá um impacto 

limitado nas emissões globais. No entanto, alcançar uma escala global de captação em 

políticas de mitigação, enquanto gerencia-se os impactos distributivos sobre produtores e 

consumidores em regiões onde os objetivos de segurança alimentar e desenvolvimento 

predominam, é um desafio político significativo. Neste contexto, a escolha da política 

utilizada para mobilizar a mitigação é profundamente importante, pois os impactos 

distributivos e a eficácia de um determinado preço de carbono variam consideravelmente 

entre as principais opções de políticas de mitigação baseadas no mercado34. 

 

Cada vez mais atenção está sendo dada ao importante potencial técnico das opções de 

mitigação do lado da demanda (incluindo medidas que incentivem os consumidores a 

mudar para dietas de menor emissão e reduzir o desperdício de alimentos). No entanto, o 

potencial de tais políticas ainda não foi testado. 

 

Seja qual for a opção escolhida, é importante enviar sinais de políticas claras e 

consistentes para o setor agrícola. A presença de altos custos fixos de investimento em 

alguns sistemas de produção podem reduzir significativamente a eficácia das políticas de 

mitigação, especialmente no curto prazo, quando os custos de investimento são 

aprofundados. Ao evitar a incerteza em seus objetivos e políticas de mitigação emissões 

de gases de efeito estufa de longo prazo, os governos permitem que os agricultores 

possam tomar as decisões de investimento adequadas para facilitar a transição para uma 

agricultura de baixo carbono35. 

 

1.3 O nexo de uso da terra na OCDE 

 

O uso da terra é central para muitas questões ambientais e socioeconômicas enfrentadas 

pela sociedade. Globalmente, as emissões de gases de efeito estufa pelos setores agrícola 

e de uso da terra são responsáveis por cerca de 23% das emissões antropogênicas, e a 

degradação e destruição de ecossistemas terrestres ameaça 25% das espécies animais e 

vegetais com extinção. Com o crescimento da população global projetado para cerca de 

10 bilhões de pessoas até 2050, a produção de alimentos precisará aumentar 

significativamente. Além disso, ações globais para combater a mudança climática irão, 

provavelmente, incluir aumentos substanciais da produção de energia por biomassa, 

elevando ainda mais a pressão sobre sistemas globais de uso da terra. Dada a natureza 

interconectada desses desafios ligados à biodiversidade, clima, terra e alimentos, 

coordenação e coerência entre diferentes políticas governamentais que afetem o nexus36 

de uso da terra é crucial. Os desafios de reverter declínios na biodiversidade e mitigar 

mudanças climáticas, ao mesmo tempo em que se produz alimentos suficientes para 

garantir que não haja fome, devem ser enfrentados em conjunto. Tornar sustentáveis os 

 
33 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 20 
34 Ibidem, p. 25 
35 Ibidem, p. 25 
36 A OCDE denomina o ecossistema de temas ligados ao uso da terra de land-use nexus, ou seja, nexo de 

uso da terra, e utiliza o termo land-use sector para se referir ao setor que engloba atividades de uso da terra.  
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sistemas de uso da terra é uma questão central para atingir esses, e outros, Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável.  

 

Os sistemas de uso e gestão da terra desempenham papel crucial no cumprimento dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Sustainable Development Goals – SDGs), 

incluindo aqueles destinados à erradicação da fome (SDG 2), água limpa (SDG 6), energia 

limpa (SDG 7), ações climáticas (SDG 13), e vida terrestre (SDG 15). A gestão eficiente 

do uso da terra também é criticamente importante para atingir os objetivos climáticos 

dispostos pelo Acordo de Paris e os objetivos de biodiversidade de Aichi sob a Convenção 

sobre Diversidade Biológica (Convention on Biological Diversity – CBD). Emissões de 

gases de efeito estufa pelo setor de uso da terra são significativas, somando cerca de 17% 

do total de emissões antropogênicas de gases de efeito estufa em 201437. 

Aproximadamente 80% de todas as espécies de aves e mamíferos ameaçadas de extinção 

são postas em risco pela perda de habitat causada pela agricultura. A atividade agrícola 

também é uma grande fonte de emissões de óxido nitroso, um gás de efeito estufa que é 

a causa dominante da rarefação da camada de ozônio. As atividades agrícolas também 

são responsáveis por uma estimativa de 70% do consumo de água potável ao redor do 

mundo e são fontes significativas de poluição por fósforo e nitrogênio.  

 

As emissões de gás carbônico, especificamente, devem atingir o ápice assim que possível 

para sofrerem um decréscimo agudo para atingir os objetivos do Acordo de Paris. O 

Acordo de Paris demanda explicitamente que todos os países “tomem medidas para 

conservar e aumentar, conforme for apropriado, sumidouros e reservatórios de gases de 

efeito estufa conforme referido no artigo 4, parágrafo 1 (d), da Convenção, incluindo as 

florestas”, e “tomar medidas para implementar e apoiar” REDD+38. O Acordo de Paris 

também reconhece a importância de salvaguardar a segurança alimentar, e reconhece a 

vulnerabilidade de sistemas de produção de alimentos diante das mudanças climáticas. 

Mesmo considerando limitações ligadas à necessidade de produção de alimentos para 

garantir a segurança alimentar, REDD+ e reflorestamento são potencialmente importantes 

para mitigação das emissões de gás carbônico pelo uso da terra. A implementação 

completa de Contribuições Nacionalmente Determinadas (Nationally Determined 

Contributions – NDCs), submetidos pelos países para UNFCCC COP2139, transformará 

o uso da terra de uma fonte global de redes antropogênicas de 1990 a 2010 para uma rede 

de sumidouros de carbono em 2030.  

 
  

 
37 Towards sustainable land use: Aligning biodiversity, climate and food policies, 2020, p. 18 
38 REDD+ é um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (UNFCCC) para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus 

resultados de Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da 

Degradação florestal, considerando o papel da conservação de estoques de carbono florestal, manejo 

sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal. In: Ministério do Meio Ambiente. 

Disponível em: http://redd.mma.gov.br/pt/pub-apresentacoes/item/82-o-que-e-

redd#:~:text=REDD%2B%20%C3%A9%20um%20incentivo%20desenvolvido,Degrada%C3%A7%C3%

A3o%20florestal%2C%20considerando%20o%20papel 
39 21.ª sessão anual da Conferência das Partes, ocorrida na Conferência das Nações Unidas sobre as 

Mudanças Climáticas de 2015  
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Figura3.1: Emissões de gases de efeito estufa por setor em megatoneladas de equivalente de CO2 e 

detalhe de emissões AFOLU 

 
Fonte: OCDE 

 

O uso da terra, agricultura e florestas também possuem papel central para atingir os 

Objetivos de Biodiversidade de Aichi sob a Convenção sobre Diversidade Biológica 

(CBD) e tendem a manter sua importância no framework de biodiversidade da CBD após 

2020. O Objetivo 5 de Aichi, por exemplo, determina: “até 2020, as taxas de perda de 

habitats naturais, incluindo florestas, terão sido reduzidas, ao menos, pela metade e onde 

for viável, reduzidas a zero, e a degradação e fragmentação deverão ser significativamente 

reduzidas”. E o Objetivo 7 dispõe: “Até 2020 áreas onde pratica-se agricultura, 

aquicultura e florestamento devem ser geridas de maneira sustentável, garantindo a 

conservação da biodiversidade”.  

 

Políticas para garantir o uso sustentável da terra precisam considerar, e ter sinergia com 

outros objetivos acordados nacional e internacionalmente nas áreas de segurança 

alimentar, clima, biodiversidade e florestas, entre outros, e contribuir para objetivos de 

desenvolvimento nacional. Mudanças climáticas, por si só, terão impactos na habilidade 

da terra para armazenar carbono, na produtividade da terra (variações nos níveis de água 

disponível poderão impactar significativamente a produção agrícola) e na resiliência dos 

ecossistemas. Projeções de níveis crescentes de nitrogênio reativo (compostos usados 

para o crescimento das plantas) irão influenciar o armazenamento de carbono pelos 

ecossistemas.  

 

Além da competição entre diferentes modalidades de uso da terra, podem ocorrer 

conflitos entre objetivos políticos para mitigação das mudanças climáticas e redução da 

perda de biodiversidade. Algumas lavouras de monocultura possuem maior captação de 

carbono por hectare que uma floresta mista. No entanto, o cultivo de monoculturas pode 

ter impactos locais negativos, como redução da biodiversidade, ou impactos no ciclo de 

nitrogênio. Se lavouras substituírem florestas tropicais, elas podem conduzir a perdas 

significativas de carbono em curto prazo, porém, uma fração significativa de gás 

carbônico emitido permanecerá na atmosfera por milhares de anos.  

 

As tendências nas mudanças de uso da terra e emissões, e os seus fatores motivadores 

(drivers), variam consideravelmente de região para região e de país para país. A demanda 

por terras agricultáveis (predominantemente para cultivo de alimentos e pastagem para 

rebanhos) coloca grande pressão sobre florestas, notavelmente em países em 

desenvolvimento. Se a demanda por bioenergia também crescer, a competição por terras 
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pode ser exacerbada. Globalmente, houve uma perda de áreas florestais de 7 milhões de 

hectares por ando entre 2000 e 2010, e um aumento global de terras agricultáveis em 6 

milhões de hectares por ano. Apesar da contínua intensificação da produção agrícola no 

decorrer das últimas décadas, a maior parte do desmatamento ocorrido entre 2000 e 2010 

foi levado à cabo pela agricultura comercial de larga escala (40% do total) e pela 

agricultura de subsistência (33% do total). De acordo com a FAO, a taxa de perda de 

florestas sofreu redução entre 2010 e 201540.  

 

Quase todo o desmatamento ocorrido entre 2000 e 2010 foi registrado nos trópicos, 

enquanto áreas florestais em regiões temperadas aumentaram. A redução de florestas 

tropicais é significativa, visto que essas florestas contêm proporcionalmente mais 

biodiversidade do que as florestas temperadas. Apesar de cobrir apenas 7% da superfície 

terrestre, florestas tropicais abrigam cerca de 50% de todas as espécies animais e vegetais. 

Em alguns países (Coreia do Sul e Portugal), tanto terras agricultáveis como áreas de 

florestas diminuíram desde 2000. Em contraste, outros países (Reino Unido e Chile) 

aumentaram as áreas agricultáveis e áreas de floresta, feito que costume ser o resultado 

da conversão de pastagens ou terras desertificadas, o que pode ocasionar consequências 

negativas sobre a biodiversidade.  

 

A competição no uso da terra entre florestas e agricultura será exacerbada pela projeção 

de crescimento da população para 9,7 bilhões até 2050, pelo consequente aumento na 

demanda por alimentos e alterações nos padrões de consumo que dão preferência a dietas 

mais intensivas em carbono. A OCDE projeta um declínio contínuo nas áreas de florestas 

primárias até 2050, porém o nível total de áreas de floresta deve aumentar sutilmente. Um 

declínio nas áreas ocupadas por florestas primárias teria impactos adversos na 

biodiversidade, armazenamento de carbono, geraria emissões significativas e impactaria 

de forma negativa o bem-estar de comunidades locais que dependem das florestas como 

fontes primárias de consumo e outros recursos.  

 
  

 
40 Towards sustainable land use, 2020, p. 20 
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Figura 3.2: Linhas de mudanças globais em áreas de floresta 2010-2050 

 
Fonte: OCDE. 

 

Emissões pelo uso da terra, alterações no uso da terra e florestamento (land use, land use 

change and forestry – LULUCF) possuem papel mais significativo em alguns países do 

que em outros. LULUCF foi responsável por uma parcela particularmente grande do total 

de emissões nacionais em alguns países, incluindo Indonésia e Brasil.  

 

a) Interações biofísicas e suas implicações 

 

Uma avaliação de potenciais sinergias e trocas (trade-offs) entre mitigação das mudanças 

climáticas, gestão de ecossistemas e segurança alimentar no setor de uso da terra é crucial 

para garantir respostas coerentes e auxiliar na os criadores de políticas em nível nacional 

e subnacional a tomarem decisões informadas sobre políticas. Um primeiro passo é 

identificar explicitamente as interações biofísica entre diferentes aspectos do nexo.  

 

Em sua análise, a OCDE caracteriza essas interações da seguinte maneira: 

 

- Sinergias fortes. Por exemplo, manter ou expandir a cobertura florestal nativa, em 

algumas regiões, irá manter ou elevar os estoques de carbono e, consequentemente, 

mitigar as emissões de gases de efeito estufa, prevenir o declínio da qualidade do solo, e 

proteger ou aumentar a biodiversidade e outros ecossistemas oferecidos pelas florestas.  

- Sinergias e trocas dependem de como uma questão particular é endereçada. Por 

exemplo, intensificar a produção de alimentos poderia reforçar ou impedir esforços de 

mitigação de emissões de gases de efeito estufa. A intensificação do manejo de gado pode 

ajudar a reduzir emissões de gases de efeito estufa pelos rebanhos ao permitir a 

implantação de sistemas de gestão dos dejetos. Em contraste, algumas medidas para 

intensificar a produção de alimentos poderiam aumentar as emissões de gases de efeito 

estufa devido ao maior uso de fertilizantes e emissões de nitrogênio associadas a isso, ou 

aumento das emissões de gases de efeito estufa relacionados à energia consumida pelo 

maior uso de maquinário agrícola.  
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 Paisagens terrestres não são estáticas, são sistemas dinâmicos com trocas significativas 

entre pessoas e o meio ambiente. Os sistemas de uso da terra devem entregar resultados 

que sejam socialmente desejáveis, e ao mesmo tempo ambientalmente sustentáveis. 

Compreender a melhor configuração de uso da terra para uma determinada área é um 

desafio sob perspectivas técnicas e políticas, e as trocas entre diferentes usos da terra 

necessários para oferecer diferentes produtos e serviços significa que decisões deverão 

ser tomadas a respeito das prioridades em uma área. Por exemplo, maximizar a produção 

de alimentos pode impactar negativamente habitats e biodiversidade; maximizar o 

sequestro de carbono pode alterar a disponibilidade de água. Dado o aumento do impacto 

das mudanças climáticas sobre sistemas ambientais e humanos, o que constitui o uso 

ótimo de uma determinada área terrestre pode variar com o tempo, fazendo com que 

abordagens adaptáveis sejam essenciais para garantir a sustentabilidade.  

 

O comércio internacional de bens e serviços tem importância fundamental globalmente 

para o uso da terra, mitigação das mudanças climáticas, ecossistemas e alimentos. Em 

nível macro, o comércio internacional pode, em teoria, contribuir para resultados 

positivos no uso da terra por meio de vários mecanismos. O comércio internacional tem 

o potencial de aumentar a eficiência da produção global ao permitir a produção de 

produtos florestais e agrícolas nos locais mais apropriados. Por meio de eficiência 

alocativa, aumento da competição e incentivos em P&D o comércio internacional pode, 

em teoria, contribuir para a redução da rede de impacto ambiental de um determinado 

nível de produção, consequentemente aprimorando a eficiência de recursos e a transição 

para uma economia circular. O comércio internacional também desempenha importante 

papel para proteger a segurança alimentar global.  

 

Na prática, ao alterar locais e padrões de produção, o comércio internacional pode gerar 

dinâmicas que levam a resultados negativos em nível local, ao menos em algumas 

extensões do uso da terra, biodiversidade e produção de alimentos. Respostas aos 

aumentos de demanda por alimentos conduzem à expansão agrícola e intensificação 

agrícola. Políticas efetivas para gestão do uso da terra domesticamente são necessárias 

para prevenir que as respostas do setor de suprimentos conduzam à elevação de emissões 

de gases de efeito estufa, redução da biodiversidade e aumento da poluição. Essas 

mudanças na produção de bens agrícolas como consequência do comércio internacional 

resultaram em sobrecargas de impactos ambientais da movimentação da produção de 

países desenvolvidos para países em desenvolvimento. 

 

A menos que sejam cuidadosamente administradas em nível doméstico, as trocas 

inerentes entre as políticas domésticas para controlar os impactos ambientais e a 

promoção de produtos para exportação pode resultar em desalinhamentos das políticas. 

Além disso, confiança exclusiva no método internacionalmente acordado de contagem de 

emissões de gases de efeito estufa no ponto de produção (ao invés do consumo) pode 

mascarar os impactos climáticos dos sistemas de produção e escolhas de consumo que 

são ineficientes do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, em particular 

por mudanças induzida no uso da terra. Porque as emissões incorporadas em insumos 

intermediários importados (como ração animal) não estão associados aos resultados 

(como carne ou laticínios), sistemas de produção com emissões significativas a montante 

podem parecer menos intensivas em emissões do que realmente são. Ao mesmo tempo, a 

conscientização dos países consumidores sobre a responsabilidade pelos resultados do 

nexo em países produtores, e os impactos que seu consumo e escolhas de políticas podem 

ter, vem crescendo. Isso é particularmente verdadeiro para as políticas nacionais 
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relacionadas a bens globais, como a mitigação das mudanças climáticas e proteção da 

biodiversidade41. 

 

b) A necessidade de frameworks coerentes de uso da terra 

 

Estruturas coerentes de uso da terra são fundamentais para informar as decisões tomadas 

por governos, empresas e a sociedade. A criação de estruturas coerentes pode ser 

facilitada em pontos de entrada importantes no processo de tomada de decisão. Uma é 

por meio do estabelecimento de estratégias ou planos nacionais, que visam fornecer uma 

visão compartilhada e objetivos sobre a direção para a qual o país deseja fazer a transição. 

A estrutura institucional de um país, e o grau de supervisão, colaboração e interação em 

áreas de política ou setores que têm impactos uns sobre os outros, provavelmente também 

terá um impacto sobre como as decisões são tomadas. Esses dois elementos, estratégias 

nacionais e coordenação institucional, em última análise, também impactarão o processo 

de formulação de políticas e os instrumentos políticos resultantes que são adotados, ou 

como os instrumentos de política existentes são revisados, para levar em conta as trocas 

de modo a maximizar sinergias. 

 

Políticas relacionadas ao uso da terra, biodiversidade, clima e alimentos podem impactar 

várias outras áreas, como desenvolvimento econômico, saúde, erradicação da pobreza e 

comércio. Muitos países reconheceram explicitamente essas interligações, por exemplo 

nas "revisões nacionais voluntárias" (VNRs) preparadas para revisar progresso para os 

objetivos de desenvolvimento sustentável (SDGs) e, como resultado, estão aumentando a 

coordenação institucional. As VNRs de muitos países também reconhecem os desafios 

institucionais, financeiros, ambientais e outros para enfrentar esses desafios. 

 

Vários tipos de políticas podem ser usados para melhorar os resultados ambientais e o 

alinhamento das políticas no nexo de uso da terra. Os detalhes do desenho e da 

implementação de políticas podem exacerbar ou mitigar as trocas biofísicas. Por exemplo, 

um país pode ter incentivos para a produção de alimentos de safras específicas e, ao 

mesmo tempo, incentivos para manter ou expandir a florestamento. O impacto desses 

incentivos dependerá de seu nível relativo, cobertura e facilidade de acesso. Os governos 

precisarão estar cientes das múltiplas dimensões de sinergias e trocas, a fim de identificar 

e implementar respostas políticas apropriadas. As escolhas feitas pelos formuladores de 

políticas, portanto, devem equilibrar diferentes questões ambientais (por exemplo, 

mitigação das mudanças climáticas e preservação da biodiversidade), diferentes tipos de 

partes interessadas (por exemplo, agricultores vs consumidores), diferentes locais (por 

exemplo, dentro de um país, ou em nível transfronteiriço), e ao longo do tempo42. 

 

Os impactos secundários (indiretos) das políticas também podem ser importantes. Por 

exemplo, a produção de óleo de palma na Indonésia aumentou as emissões de gases de 

efeito estufa por causa da mudança no uso da terra, a partir da expansão das plantações 

de palmeiras. No entanto, a introdução de uma taxa sobre as exportações de óleo de palma 

ou seus derivados também ajudou a fortalecer o mercado indonésio de biodiesel, e, assim, 

substituir parte do uso de combustíveis fósseis. Se esta alteração no uso de combustível 

fóssil na Indonésia por meio do aumento do uso de biodiesel levou à redução das emissões 

de gases de efeito estufa ou aumento das emissões por causa do aumento da mudança no 

uso da terra, não está claro. 

 
41 Towards sustainable land use, 2020, p. 26 
42 Towards sustainable land use, 2020, p. 27 
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Assim, a interação (ou falta dela) de políticas no nexo de uso da terra pode impactar sua 

eficácia. Identificar possíveis interações é importante, visto que serão necessárias ações 

de uma ampla variedade de partes interessadas a fim de atingir com sucesso múltiplos 

objetivos. 

 

Também é importante garantir que as mensagens de políticas para partes interessadas 

específicas sejam claras. No entanto, nem sempre é esse o caso. Por exemplo, no Mato 

Grosso, (um importante estado brasileiro em termos de produção agrícola, que produziu 

31,3% da produção de soja do Brasil em 2009) e onde 89% da área florestal foi desmatada 

desde 2004, havia pelo menos oito diálogos separados sobre desmatamento relevantes 

para os agricultores. 

Existem opções de política tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda para reduzir 

as emissões de gases de efeito estufa provenientes do uso da terra, com vários desafios 

associados a cada um. Existem também algumas medidas técnicas do lado da oferta que 

podem ajudar a reduzir as emissões do setor agrícola. Por exemplo, algumas práticas de 

produção de arroz, como alternar umedecimento e secagem podem ajudar a intensificar a 

produção e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de metano. 

 

As medidas do lado da demanda também devem ter um potencial significativo de 

mitigação das mudanças climáticas no setor agrícola. Isso ocorre em parte porque o 

sistema agrícola atual não é eficiente, com níveis elevados de desperdício de alimentos. 

Além disso, algumas fontes de proteína (por exemplo, carne e laticínios) são 

consideravelmente mais intensivos em gases de efeito estufa do que outros (por exemplo, 

aves). 

 

Políticas mais bem alinhadas e decisões informadas podem ajudar a minimizar 

compensações entre florestamento e agricultura, clima e biodiversidade. Além disso, 

embora existam alguns exemplos de iniciativas de responsabilidade social corporativa do 

setor privado no contexto do uso sustentável da terra, os esforços são necessários para 

incentivar ainda mais o setor privado a se engajar em políticas sustentáveis de uso da 

terra. O recente Guia da OCDE-FAO para Cadeias de Abastecimento Agrícola 

Responsável (2016) descreve os padrões necessários para construir cadeias de 

abastecimento agrícolas responsáveis. 

 

A necessidade de uma estrutura política coerente para o desenvolvimento sustentável para 

abordar as interações entre setores e conciliar objetivos políticos divergentes já foi 

reconhecido. O objetivo SDG 17.14 apela a todos os governos e partes interessadas para 

aumentar a coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável. No entanto, isso 

pode ser complexo na prática no nexo de uso da terra, dadas as múltiplas interações. Por 

exemplo, de acordo com o sistema de pontuação do ICSU, ações destinadas a atingir a 

meta SDG 2.4 de sustentabilidade e práticas agrícolas resilientes alinhadas à proteção do 

ecossistema reforçariam a conservação, restauração e uso sustentável de ecossistemas de 

água doce terrestres e interiores. Em contraste, alcançar a meta SDG 2.1 para garantir o 

acesso de todas as pessoas a alimentos suficientes pode potencialmente entrar em conflito 

com o cumprimento da meta SDG 7.2 para aumentar a parcela de energia renovável se as 

safras de alimentos e a produção de biocombustíveis competirem pela mesma terra ou 

água43. 

 
  

 
43 Towards sustainable land use, 2020, p. 29 
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Figura 3.3: Interações entre SDGs 

 

 
Fonte: OCDE 

 

Os desafios de políticas e as metas no setor agrícola estão interligados. Os sistemas de 

uso e gestão da terra desempenham um papel crucial para atingir os diversos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável. O SDG 2 (fim da fome no mundo), indicado na figura 

acima, tem ligações com os SDGs 6 (água limpa), 7 (energia limpa), 13 (ação climática) 

e 15 (vida na terra), enquanto estes possuem ligações entre si, demonstrando que fazem 

parte de um ecossistema de metas. A gestão eficiente do uso da terra é criticamente 

importante, também, para atingir as metas climáticas sobre o Acordo de Paris e as metas 

de biodiversidade de Aichi sob a Convenção de Diversidade Biológica (CBD).   
 

Como parte de seus esforços para encorajar a coerência de políticas, a OCDE desenvolveu 

um conjunto de ferramentas no contexto da segurança alimentar. Esse conjunto é 

composto por uma lista com seis seções para auxiliar os criadores de políticas a superar 

inconsistências e promover sinergias entre setores para atingir a meta SDG 2. As seis 

seções abrangentes, generalizada abaixo, são aplicadas aos SDGs de maior relevância no 

nexo de uso da terra: 

 

- Considerar como as políticas domésticas influenciam as principais dimensões do clima, 

biodiversidade, agricultura e segurança alimentar no contexto do uso da terra; 

- Identificar interligações de políticas relevantes nessas áreas (coerência horizontal); 

- Reformar ou remover políticas que criam efeitos colaterais negativos; 

- Assegurar a coerência das ações nos e entre os diferentes níveis de governo (coerência 

vertical); 

- Considerar diversas fontes de financiamento para melhorar a segurança alimentar, 

mitigação do clima e melhorar biodiversidade e garantir complementaridades; e  

- Considerar fatores contextuais, como circunstâncias socioeconômicas e criar condições. 

 

A aplicação deste framework implicaria identificar se os interesses (políticos) nacionais 

e prioridades com objetivos e metas específicos estão alinhados; e se o governo tem uma 

boa compreensão das muitas sinergias e trocas entre as metas de políticas relacionadas à 

segurança alimentar, ação climática e a conservação e uso sustentável dos ecossistemas. 

Isso envolveria considerar questões como subsídios para insumos agrícolas ou uso de 

energia, disponibilidade de terras, função das florestas como sumidouros de carbono, 
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disponibilidade de água, tarifas comerciais, transferência de tecnologia, mandatos de 

biocombustíveis e controle biológico de pragas44.  

 

As abordagens com a foco na paisagem (landscape approaches) visam equilibrar as metas 

sociais, ambientais e de produtividade nas regiões onde existem vários usos do solo 

concorrentes. Sob as abordagens de paisagem, as funções social, econômica e ecológica 

de uma área são consideradas holisticamente para elaborar planos espaciais e de 

desenvolvimento que tentem garantir que o desenvolvimento não ocorra às custas de 

benefícios socioeconômicos e ambientais mais amplos. As abordagens de paisagem são 

geralmente definidas como um conjunto de princípios organizacionais, ao invés de regras 

prescritivas e, como tal, são flexíveis o suficiente para serem aplicáveis em uma ampla 

gama de fatores socioeconômicos e contextos ambientais. 

 

Apesar do surgimento dessas abordagens de paisagem, a integração de alto nível de 

objetivos para o clima e biodiversidade, geralmente, não é sistemática. Por exemplo, 

apenas um terço das “contribuições determinadas nacionalmente” no âmbito do Acordo 

de Paris incluem menção à biodiversidade e aos alimentos - embora 78% identifiquem 

especificamente a importância do setor agrícola. Além disso, a OCED destaca que mesmo 

que haja integração das preocupações com a biodiversidade em outras estratégias e 

programas (por exemplo, planos de desenvolvimento nacional), isso nem sempre é 

implementado na prática por meio de políticas, nem monitorado de acordo45. 

 

c) Cobertura da terra e ecossistemas 

 

Tipos de cobertura do solo análogas a áreas sem manejo são áreas cobertas por árvores, 

pastagens, zonas húmidas e matagais. No geral, a maior parte do a conversão de terras 

naturais desde 1992 foi para terras agrícolas.  

 

A extensão da conversão de terras é altamente variável entre os diferentes países 

analisados pelo Relatório Towards Sustainable Land Use (2020) e a OCDE. Por exemplo, 

2,3% da área total de terras na Irlanda e 8,4% da área total de terras na Indonésia foram 

convertidos de uma cobertura de terra para outra. Existem também diferenças nos padrões 

de mudança da cobertura da terra entre os países. A maioria das mudanças na cobertura 

da terra na Indonésia foi de áreas cobertas por árvores para áreas agrícolas, enquanto na 

OCDE como um todo, houve maior conversão para áreas cobertas por árvores do que de 

áreas cobertas por árvores. No Brasil, mais áreas arborizadas foram convertidas em terras 

agrícolas entre 1992 e 2015 do que em todos os países da OCDE combinados46. 

 

Em particular, houve perda significativa de floresta em áreas tropicais (FAO, 2016), 

incluindo grandes declínios na área florestal no Brasil e na Indonésia (FAOSTAT, 2017). 

Em contraste, o florestamento, notavelmente na China, mas também em vários países da 

OCDE, aumentou a área florestal em regiões temperadas. A área de floresta primária 

permaneceu relativamente constante nos países da OCDE (de 10% em 1990 para 9,9% 

em 2014). Houve, no entanto, reduções na área de floresta primária na Indonésia (de 

27,3% da área de terra em 1990 para 25,5% em 2014) e Brasil (de 26,1% da área terrestre 

em 1990 para 24,3% da área terrestre em 2014)47. 

 
44 Towards sustainable land use, 2020, p. 20 
45 Ibidem, p. 30 
46 Towards sustainable land use, 2020, p. 43 
47 Ibidem, p. 45 
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Figura 3.4: Tendências em áreas de floresta (como parte da área total de terras) 

 
Fonte: OCDE 

 

d) Emissões de Gases de efeito estufa  

 

Segundo a OCDE, a agricultura é a maior emissora de metano e óxido nitroso e é um dos 

principais contribuintes para as emissões líquidas de CO2 por meio do uso da terra na 

produção agrícola e mudanças no uso da terra, devido à devastação de sumidouros de 

CO2 (por exemplo, florestas, solos orgânicos) para atividades agrícolas. Emissões diretas 

e indiretas da agricultura associadas aos usos da terra são contabilizados no setor da 

agricultura, florestamento e outros usos da terra (Agriculture, Forestry and other Land 

Uses - AFOLU). 

 

Em conjunto, as emissões em agricultura, florestamento e outros usos da terra incluem 

gases de efeito estufa não-CO2, emissões líquidas de CO2 dos solos usados na agricultura 

e emissões líquidas de CO2 de florestas e outros usos da terra (FOLU). As emissões 

negativas derivam da absorção de carbono da atmosfera e sequestro de carbono nos solos, 

florestas e outros usos da terra. A agricultura determina em grande parte as emissões 

líquidas dos solos, florestas e outros usos da terra.  

 

Emissões da agricultura, florestamento e outros usos da terra (AFOLU) crescem como 

resultado da expansão da área agrícola, aumento dos números da pecuária e uso mais 

intensivo de insumos, como solo e fertilizantes. Tudo isso leva a uma produção agrícola 

maior. A taxa de crescimento das emissões em relação ao crescimento da produção 

agrícola define o impacto na intensidade das emissões. O gado, e especialmente os 

ruminantes, são a maior fonte de emissões diretas da agricultura e uma das principais 

causas das mudanças no uso da terra. Os fertilizantes sintéticos também são um grande 

contribuinte para as emissões diretas da agricultura e são a fonte de crescimento mais 

rápido dessas emissões. 
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Figura 3.5: Emissões de uso da terra, mudança no uso da terra e florestamento (LULUCF) e agricultura 

  
Fonte: OCDE 

 

A Figura ilustra que há variação significativa entre os países. Na Indonésia, onde os níveis 

de desmatamento têm sido altos e o teor de carbono das áreas florestais é alto 

(particularmente em turfeiras48), as emissões relacionadas ao florestamento compuseram 

aproximadamente metade das emissões nacionais de gases de efeito estufa em 2014. Em 

contraste, em muitos países da OCDE (com a notável exceção da Nova Zelândia, onde a 

agricultura respondeu por quase metade das emissões nacionais de gases de efeito estufa, 

embora com remoções de emissões significativas pelo setor florestal), emissões de gases 

de efeito estufa pelo uso da terra, mudança no uso da terra e florestamento contribuíram 

com uma proporção relativamente baixa das emissões totais de gases de efeito estufa em 

201449. 

 

As emissões globais de gases de efeito estufa pela agricultura aumentaram 11% entre 

1990 e 2010, enquanto as emissões dos países da OCDE diminuíram 9,5% no mesmo 

período. O valor bruto da produção derivado da agricultura global aumentou em uma 

proporção maior do que as emissões globais, demonstrando um relativo dissociação entre 

as duas atividades. Entre os países da OCDE, os dados sugerem uma separação absoluta 

das emissões e do valor bruto gerado pela agricultura, à medida que os aumentos de valor 

foram realizados enquanto os níveis absolutos de emissões de gases de efeito estufa 

diminuíram. No entanto, o aumento dos preços dos alimentos entre 2000 e 2012 

provavelmente explica pelo menos parte do crescimento em valor dentro e fora dos países 

da OCDE.  

 

 

 

 
  

 
48 Turfeiras são genericamente ecossistemas em que o nível da água se encontra à superfície ou perto desta 

e em que o encharcamento é suficientemente prolongado para promover processos típicos de solos mal 

drenados como o desenvolvimento de vegetação hidrofílica (adaptada a condições de encharcamento) e a 

promoção da formação de turfa, que é um tipo de substrato pedológico que se desenvolve em condições de 

encharcamento e anoxia (ausência de oxigénio). Disponível em: 

http://naturlink.pt/article.aspx?menuid=2&cid=11035&bl=1&viewall=true 
49 Towards sustainable land use, 2020, p. 46 
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Figura 3.6: Emissões diretas de gases de efeito estufa da agricultura e valor bruto da produção da 

agricultura 

 
Fonte: OCDE 

 

A Figura mostra as intensidades de emissões de gases de efeito estufa da agricultura por 

país medida em gigagramas de CO2 equivalente por milhão de dólares americanos de 

agricultura receita. 

 
Figura 3.7: Intensidades das emissões diretas de gases de efeito estufa da agricultura 

 

 
Fonte: OCDE  
 

A Figura 3.7 mostra as intensidades de emissões de gases de efeito estufa da agricultura 

por país medida em gigagramas de CO2 equivalente por milhão de dólares americanos de 

receita agrícola. Isso sugere uma convergência substancial em intensidades de emissões 

diretas de gases de efeito estufa do setor agrícola em vários países ao longo do tempo. No 
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entanto, deve-se notar que as emissões indiretas decorrentes de mudanças do uso da terra 

não estão incluídas, e estas são substanciais em alguns países50. 

 
Figura 3.8: Emissões agrícolas por fonte 

 
Fonte: OCDE 

 

As fontes agrícolas de emissões de gases de efeito diferiram acentuadamente entre os 

países ao longo do tempo (Figura 3.8). No que diz respeito à OCDE como um todo, as 

emissões agrícolas diminuíram na França ao longo do tempo. Isso ocorreu principalmente 

por meio de reduções nas emissões da fermentação entérica e dos fertilizantes sintéticos. 

Por outro lado, as emissões de gases de efeito estufa por fermentação entérica e uso de 

fertilizantes sintéticos levaram a aumentos substanciais na agricultura emissões no Brasil. 

As emissões causadas pelo uso de fertilizantes sintéticos aumentaram de forma 

semelhante na Indonésia e somaram-se a aumentos substanciais na emissão de metano 

pelo cultivo de arroz no país. A Nova Zelândia mostrou pouca mudança nas emissões 

agrícolas ao longo do período, visto que os aumentos na provocados pelos fertilizantes 

sintéticos foram semelhantes em volume às diminuições nas emissões por fermentação 

entérica51.  

 

 

 

 
 

 
50 Towards sustainable land use, 2020, p. 47 
51 Towards sustainable land use, 2020, p. 48 
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Figura 3.9: Emissões de gases de efeito estufa gerados dentro da propriedade rural por quilograma de 

produção de carne bovina 

 
Fonte: OCDE 

 

Figura 3.10: Emissões de gases de efeito estufa gerados dentro da propriedade rural por quilograma de 

produção de leite 

 
Fonte: OCDE 

 

As intensidades de emissões de gases de efeito estufa por produto, nomeadamente para a 

produção de carne e laticínios, estão representadas na Figura 3.9 e Figura 3.10 

respectivamente, na maioria dos casos indicando um declínio nas intensidades de 

emissões, embora em taxas diferentes52. 

 

  

 
52 Towards sustainable land use, 2020, p. 48 
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e) Sistemas alimentares 

 

Outros indicadores agroambientais também existem, como o índice de aves em terras 

agrícolas, vendas de pesticidas e balança de nutrientes. Esses indicadores fornecem 

informações adicionais sobre a sustentabilidade da agricultura. A OCDE rastreia essas 

informações para a Organização e alguns outros países, embora dados completos nem 

sempre estejam disponíveis para todos os países. Por exemplo, dados de série temporal 

sobre o índice de aves em terras agrícolas estão disponíveis para a França (mostrando um 

declínio ao longo do tempo). Os dados sobre vendas de pesticidas estão disponíveis para 

França, México e Nova Zelândia53. 

 

A segurança alimentar é uma preocupação crescente em todo o mundo, de acordo com a 

FAO, o número estimado de pessoas subnutridas - tendo estado em declínio na última 

década - aumentou de 777 milhões em 2015 para 815 milhões em 2016 (ou seja, para 

11% da população global). Os problemas de segurança alimentar são em parte causados 

por ineficiências nos sistemas alimentares globais e o recente aumento pode ser atribuído 

ao maior número de conflitos54. Esses problemas são frequentemente agravados por 

choques relacionados ao clima, que devem aumentar em frequência e gravidade como 

resultado das emissões humanas de gases de efeito estufa e da resiliência reduzida dos 

ecossistemas diante da degradação e perda de biodiversidade. Em contraste, as mesmas 

ineficiências combinadas com padrões insalubres de consumo também produzem 

problemas opostos em diferentes regiões. A prevalência global da obesidade está 

aumentando rapidamente, com 13% da população adulta mundial classificada como 

obesa em 2014. O problema é mais grave na América do Norte, Europa e Oceania, onde 

28% dos adultos são classificados como obesos, em comparação com 7% na Ásia e 11% 

na África. Na América Latina e no Caribe, cerca de um quarto da população adulta é 

atualmente considerada obesa. Identificar ineficiências nos sistemas alimentares globais, 

reduzir as emissões antropogênicas de gases de efeito estufa e combater a degradação do 

ecossistema são chaves para as questões de segurança alimentar, especialmente no que 

diz respeito às mudanças ambientais no futuro55. 

 

O Agricultural Outlook da OCDE-FAO 2018-2027 (2018) projeta que, na maioria das 

commodities, o crescimento da demanda total (incluindo usos não alimentares) diminuirá 

consideravelmente em comparação com a década anterior (Figura 3.11). Espera-se que o 

crescimento futuro na produção agrícola venha principalmente do aumento da 

produtividade. O crescimento da produtividade deve diminuir ligeiramente, mas a 

produção pode ser aumentada fechando grandes lacunas de produtividade, especialmente 

na África Subsaariana. No entanto, o Outlook indica que a insegurança alimentar 

continuará a ser uma preocupação crítica global. Além disso, porque as áreas de projeção 

de crescimento da demanda alimentar diferem das áreas onde a oferta pode ser aumentada 

de forma sustentável, o comércio internacional se tornará cada vez mais importante para 

a adaptação e mitigação das mudanças climáticas e para alcançar os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável56. 

 

 

 

 
53 Ibidem, p. 53 
54 Ibidem 
55 Ibidem 
56 Towards sustainable land use, 2020, p. 53 
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Figura 3.11: Crescimento anual do consumo para grupos chave de commodities 2008-2017 e 2018-2027 

 
Fonte: OCDE 

 

Desperdício e perda de alimentos (food loss and food waste) também têm implicações 

importantes para o uso da terra, biodiversidade, mudanças climáticas e água. Estima-se 

que um terço de todos os alimentos produzidos para consumo humano seja perdido ou 

desperdiçado. Isso equivale a aproximadamente 1,3 bilhão de toneladas por ano, com 

valor estimado de US $ 936 bilhões e gerando cerca de 4,4 gigatoneladas de carbono 

(GtCO2). Em comparação com os países, o desperdício e perda de alimentos é o terceiro 

maior emissor globalmente (atrás apenas dos EUA e da China). Importante para o nexo 

de uso da terra, aproximadamente 30% da produção das terras agrícolas globais é 

desperdiçada todos os anos, o que equivale a 1,4 bilhões de hectares, uma área maior do 

que a área total de todos os países do estudo de caso combinados57. 

 
Figura 3.12: Quilogramas de alimento desperdiçado per capita por ano 

 

 
Fonte: OCDE 

 

As estimativas de desperdício alimentar per capita nos seis países do estudo de caso 

realizado pela OCDE variam substancialmente. Os volumes apresentados na Figura 3.12 

não são todos diretamente comparáveis (devido às diferentes metodologias utilizadas para 

derivá-los), e devem ser tratados com cautela. Geralmente, o desperdício e perda de 

alimentos em nível familiar é composto por alimentos comestíveis e é potencialmente 

evitável, enquanto a viabilidade e o desejo de evitar o desperdício e perda de alimentos 

 
57 Ibidem 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde 119 

em fases de pós-produção e pré-consumo variam a depender do tipo de alimento e a 

posição em que a perda ocorre na cadeia de suprimento de alimentos58. 

 

Há também uma incerteza considerável nos dados. A Indonésia, por exemplo, tem, de 

acordo com algumas fontes, o segundo maior nível per capita de desperdício de alimentos 

domésticos em todo o mundo (315 kg/capita/ano) (atrás da Arábia Saudita) e mais de 30% 

das crianças menores de 5 anos são desnutridas. No entanto, outras estimativas de 

desperdício de alimentos domésticos na Indonésia mostram grande variação de 

6kg/capita/ano até 253kg/capita/ano, destacando a considerável incerteza associada a 

esses dados. O alto nível de desperdício pré-consumo e pós-produção visto no Brasil 

(muito maior do que em outros países) é provavelmente resultado da visualização dos 

dados em uma base per capita, o que tende a levar a números inflados em países que 

exportam grandes volumes de produtos agrícolas. Quando visto como uma proporção da 

produção, o desperdício de alimentos pré-consumo de pós-produção no Brasil é 

semelhante ao da Indonésia e apenas marginalmente maior do que o do México e da Nova 

Zelândia. Em geral, O desperdício de alimentos no nível doméstico é maior nos países 

desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento59. 

 

1.4 Comércio internacional 

 

O consumo de bens comercializados internacionalmente é responsável por cerca de 25% 

dos impactos das atividades agrícolas e florestais sobre a extinção de aves, e por 21% dos 

impactos no sequestro de carbono terrestre. Globalmente, 20% do trigo, 12% do milho e 

mais de 60% da produção global de soja são exportados. O Brasil, por exemplo, exporta 

dois terços da sua produção de soja. A Indonésia é o maior produtor mundial de óleo de 

palma, com 76,5% da produção de óleo de palma exportado em 2013. A produção de óleo 

de palma na Indonésia cresceu 4,9% ao ano entre 1991 e 2010. Além desses exemplos, o 

comércio internacional de bens cuja produção impacta significativamente o nexo de uso 

da terra é importante para todos os países do estudo de caso. Ao comparar o comércio de 

produtos florestais com o comércio de produtos agrícolas, este último surge como a 

categoria mais importante (i) economicamente e, na maioria dos casos, (ii) em termos de 

impactos de nexo de uso da terra. 6 No entanto, quando os produtos florestais se originam 

de florestas primárias, impactos de nexo por unidade comercializada, em particular 

impactos sobre a biodiversidade, são altos e frequentemente irreversíveis. 
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Figura3.13: Parcela das exportações em PIB agrícola 

 
Fonte: OCDE 

 

A Figura 3.13 indica o conteúdo doméstico de valor agregado das exportações da 

agricultura, florestamento e pesca em porcentagem do total de valor agregado por esses 

setores.  

 

Em termos econômicos, as receitas de exportação da agricultura excederam as dos 

produtos florestais por uma variação entre 4 (Indonésia) e 52 (México) em 2016. A Figura 

3.13 ilustra a importância econômica do comércio internacional de produtos agrícolas em 

termos de participação das exportações no PIB agrícola dos países do estudo de caso por 

10 anos a partir de 2005. A importância das exportações agrícolas varia 

significativamente entre os países, e cresceu em todos os países do estudo de caso, exceto 

na Indonésia (onde apresentou um leve declínio) no período analisado60. 

 
  

 
60 Towards sustainable land use, 2020, p. 55 
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Figura 3.14: Parcela de diferentes produtos agrícolas no total de bens comercializados (por valor), 2016 

 
Fonte: OCDE 

 

A Figura 3.14 mostra a importância econômica do comércio internacional de produtos 

agrícolas pela sua participação no comércio total de bens. Enquanto a participação dos 

produtos agrícolas na importação de bens reside entre 7% (Brasil) e 12,3% (Indonésia) 

para todos os países do estudo de caso, a participação das exportações agrícolas no total 

de bens exportados variam mais substancialmente, compondo entre 7,5% (México) e 

57,1% (Nova Zelândia) do total. A Figura 3.14 também facilita a interpretação das 

tendências da Figura 13 acima. Aqueles países com a maior participação das exportações 

no PIB agrícola (Irlanda, Nova Zelândia, França) tendem a exportar produtos de maior 

valor (como produtos de origem animal, alimentos processados e bebidas), os outros 

países do estudo de caso tendem a exportar commodities primárias, como soja e 

borracha61. 

 

Os padrões de comércio ilustrados pela Figura 3.13 e Figura 3.14 têm importantes 

impactos no nexo de uso da terra nos países analisados pela OCDE e além. No Brasil, por 

exemplo, mais de 50% da perda de cobertura vegetal entre 2005 e 2015 foi atribuída ao 

desmatamento impulsionado por commodities, principalmente associada à produção de 

carne bovina e soja, duas das principais commodities de exportação do Brasil. Embora as 

tendências mais recentes no uso da terra signifiquem que esta proporção pode ter mudado, 

uma série de estudos anteriores estimam que uma participação aproximada de 30% das 

emissões por mudança de uso da terra do Brasil estavam incorporadas nas exportações62. 

 

Na Indonésia, dados quantitativos sobre as causas do desmatamento são raros, mas cerca 

de 23% a 50% do desmatamento após 2000 foi atribuído à expansão de dendê para a 

 
61 Towards sustainable land use, 2020, p. 56 
62 Ibidem, p. 58 
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produção de óleo de dendê, ou óleo de palma, uma commodity chave para exportação. 

Impactos adversos na biodiversidade atribuíveis à produção de exportação commodities 

também foram estimadas. Chaudhary e Kastner, por exemplo, relatam que entre todos os 

países, a Indonésia tem os maiores impactos sobre a biodiversidade em termos de perda 

de espécies atribuível às exportações de alimentos, mais que o dobro da Tailândia, que 

está em segundo lugar63. 

 

No México, a pesquisa sugere que, embora os impactos ambientais globais da produção 

agrícola tenham sido reduzidos em decorrência da liberalização do comércio sob o 

Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), mais impactos ambientais 

severos migraram dos EUA para o México. Na verdade, a intensificação agrícola no 

contexto do Nafta provavelmente levou a impactos na biodiversidade por meio da 

substituição em larga escala de sistemas de cultivo tradicionais por sistemas de produção 

modernos com uso intensivo de insumos. No caso da França, estudos têm se concentrado 

em até que ponto os produtos importados incorporam o desmatamento e as ameaças à 

biodiversidade no exterior. Envol Vert (2018), por exemplo, relata que a pegada de 

desmatamento do consumidor francês médio é de 352 m2 por ano, 59% dos quais são 

atribuíveis à soja (principalmente do Brasil) incorporada em produtos de origem animal64. 

 

Impactos domésticos sobre o nexo de uso da terra atribuíveis ao comércio internacional 

também ocorrem em países desenvolvidos. A Nova Zelândia e a Irlanda exportam grandes 

quantidades de laticínios e carne bovina, cuja produção é intensiva em emissões. 

Enquanto as exportações desses produtos continuam a crescer, este modelo de 

crescimento está começando “a mostrar seus limites ambientais” na Nova Zelândia. Além 

do uso doméstico da terra e impactos das emissões, as importações de alimentos para 

animais também causam impactos no uso da terra no exterior. Na Irlanda, por exemplo, 

entre os produtos agrícolas, as importações de ração animal constituem a categoria de 

importação mais importante, em termos volumétricos65. 

 

1.5 Coerência em estratégias nacionais e planos para o uso sustentável da terra 

 

As estratégias nacionais estabelecem as prioridades de médio a longo prazo de um país 

em várias áreas. Eles são destinados a orientar e guiar as ações nacionais em determinados 

setores ou áreas de política. Em alguns casos (principalmente para biodiversidade), as 

estratégias também incluem planos de ação associados. As estratégias nacionais, portanto, 

devem desenvolver, de forma consultiva, objetivos comuns para os quais vários 

ministérios terão de trabalhar. As estratégias nacionais devem fornecer objetivos claros e 

viáveis que o governo nacional - e todos os ministérios relevantes - devem se esforçar 

para alcançar66. Para tanto, estratégias e planos de ação que definem metas específicas, 

mensuráveis e com limite de tempo, e que também identificam indicadores diante dos 

quais o progresso pode ser avaliado, podem facilitar fortemente esse processo. Dadas as 

várias sinergias e trocas (trade-offs) potenciais entre os setores e áreas políticas, as várias 

estratégias devem ser coerentes entre si. 

 

Em alguns casos, o desenvolvimento de estratégias nacionais é incentivado ou exigido 

por acordos multilaterais internacionais ou iniciativas. Isso é verdade, por exemplo, para 

 
63 Towards sustainable land use, 2020, p. 58 
64 Ibidem, p. 59   
65 Ibidem, p. 59 
66 Ibidem, p. 67 
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as Estratégias Nacionais de Biodiversidade e Planos de Ação (NBSAPs) exigidos pela 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), ou para Estratégia Nacional ou Planos 

de Ação necessários para a implementação de REDD + no âmbito da UNFCCC. No 

entanto, mesmo sem acordos internacionais em outras áreas do nexo de uso da terra, quase 

todos os governos estabeleceram estratégias ou planos agrícolas nacionais, planos 

florestais e planos de crescimento econômico abrangentes ou planos de 

desenvolvimento67. 

 

As principais estratégias e planos que são relevantes para o nexo de uso da terra incluem 

Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), Estratégias de Desenvolvimento de 

Baixa Emissão de longo prazo (LEDS), Estratégias Nacionais de Biodiversidade e Planos 

de Ação (NBSAPs), Planos de Desenvolvimento Agrícola, Planos Nacionais de 

Desenvolvimento (ou similares) e Planos Nacionais de Comércio ou Exportação68.  

 

Este capítulo começa com uma breve visão geral dos acordos multilaterais relevantes no 

nexo de uso da terra, e os requisitos ou diretrizes para transpô-los em nível nacional.  

 

1.6 O papel de acordos multilaterais na orientação de estratégias nacionais 

 

Em nível internacional, a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

lançaram esforços para examinar, de forma mais holística, como ações para atingir um 

objetivo podem interagir, positiva ou negativamente, para alcançar outros objetivos. As 

metas específicas, bem como os indicadores, estabelecem uma estrutura para ação nas 

múltiplas áreas de desenvolvimento sustentável, incluindo a necessidade de coerência 

política (SDG 17). Da mesma forma, embora com foco em áreas ambientais específicas, 

a UNFCCC e a CDB definem o quadro internacional para a ação sobre as mudanças 

climáticas e sobre a biodiversidade, respectivamente. Estes diferem em várias maneiras 

em termos de informações que os países são convidados ou obrigados a enviar, incluindo 

com respeito às estratégias e planos nacionais (Tabela 1), bem como aos prazos 

estabelecidos. 

 

Sob o Acordo de Paris, as partes são obrigadas a apresentar Contribuições Determinadas 

Nacionalmente declarando suas metas de emissão de gases de efeito estufa. Essas NDCs 

são relativamente de curto prazo, com o primeiro em execução até 2025 ou 2030 (a ser 

seguido por novas NDCs). Cabe aos países determinar o nível e a cobertura setorial dessas 

metas. Algmas das NDCs incluem referências explícitas a florestas e agricultura e podem 

ter alvos associados, outros não69. 

 

De acordo com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CBD), as 20 Metas de 

Biodiversidade de Aichi para 2011-2020 incluem metas relacionadas às florestas (Metas 

5 e 7), agricultura (por exemplo, metas 7 e 8), mudanças climáticas (metas 10 e 15) 6, 

serviços ecossistêmicos (Meta 15) e muitos estão relacionados ao uso da terra de maneira 

mais geral. As partes da CDB são encorajadas a usar as Metas de Biodiversidade de Aichi 

como uma estrutura de orientação para desenvolver suas Estratégias Nacionais de 

Biodiversidade e Planos de Ação (NBSAPs). 

 

 
67 Towards sustainable land use, 2020, p. 67 
68 Ibidem 
69 Ibidem 
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Como resultado, a estrutura abrangente da CDB incentiva uma abordagem mais coerente 

com relação ao desenvolvimento de Estratégias Nacionais de Biodiversidade e Planos de 

Ação referentes ao nexo de uso da terra em nível nacional, do que a UNFCCC. Isso ocorre 

porque há diretrizes limitadas sobre quais informações incluir em uma NDC, e nenhum 

requisito sobre a forma ou cobertura que deve ter, há grandes variações na forma, 

conteúdo e cobertura. Por outro lado, os prazos para documentos no âmbito desta estrutura 

da CBD porssuem prazo significativamente mais curto (ou seja, para 2020) do que no 

âmbito da UNFCCC70. 
 

Tabela 3.1: Comparação de requerimentos de estratégias nacionais e linhas do tempo sob a UNFCCC e 

a CBD 
 UNFCCC (e Acordo de Paris) CBD (e as Metas de Biodiversidade de 

Aichi 2011-2020) 

Plano ou visão de longo 

prazo (até 2050) 

Estratégias de Desenvolvimento de 

Baixa Emissão (LEDS) de longo prazo: 

não mandatórias em países 

desenvolvidos ou em desenvolvimento. 

Diversos países estabeleceram metas 

de emissões de gases de efeito estufa 

para 2050.  

"Viver em harmonia com a natureza" 

onde "Até 2050, a biodiversidade seja 

valorizada, conservada, restaurada e 

utilizada com sabedoria, mantendo os 

serviços do ecossistema, sustentando um 

planeta saudável e proporcionando 

benefícios essenciais para todas as 

pessoas. ” 

 

Estratégias/contribuições e 

planos de ação de médio 

prazo  

NDCs: mandatórios para todas as 

Partes (geralmente metas até 2030) 

NBSAP (metas e planos de ação sobre 

como as primeiras serão atingidas, 

usualmente até 2020. Alguns podem 

incluir indicadores) 

Relatos sobre progresso Comunicação Nacional (NC) (sujeito a 

prestação de apoio aos países em 

desenvolvimento) inclui informações 

sobre mitigação e adaptação. 

Obrigatório para todas as partes 

 

Relatórios Nacionais (sobre o progresso 

em direção a metas e desafios 

encontrados) 

 Relatórios Bienais (BRs para países 

desenvolvidos) e Relatórios Bienais de 

Atualização (BURs) para países em 

desenvolvimento - foco em mitigação 

 

 

Fonte: OCDE 

 

Outros acordos multilaterais internacionais relevantes incluem o Plano Estratégico das 

Nações Unidas para Florestas, desenvolvido pelo Fórum das Nações Unidas sobre 

Florestas (UNFF) e posteriormente adotado pela Assembleia Geral da ONU em 2017. A 

Estratégia contém seis metas florestais globais voluntárias e 26 metas associadas a serem 

alcançadas até 2030. Os Estados-Membros são convidados a anunciar as suas 

"contribuições nacionais voluntárias" para alcançar esses objetivos e metas nas próximas 

sessões do UNFF. Em nível supranacional, através da União Europeia, os 28 Estados-

Membros também são regidos por várias Diretivas da UE que são relevantes para a área 

do nexo de uso da terra. Estas incluem legislação da EU sobre o Pacote Clima e Energia, 

a Diretiva Natureza da UE, a Diretiva Habitats, a Diretiva de Uso Sustentável (para 

pesticidas), a Diretiva-Quadro da Água e a Política Agrícola Comum (CAP). Este quadro 

supranacional, portanto, influencia fortemente a política agrícola dos países da UE71. 

 

  

 
70 Towards sustainable land use, 2020, p. 68 
71 Towards sustainable land use, 2020, p. 68 
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1.7 Metas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa nas NDCs e LEDS 

e a inclusão de questões do nexo de uso da terra 

 

Questões de uso da terra, agricultura e florestamento são explicitamente tratadas em três 

das seis NDCs dos países do estudo de caso realizado pela OCDE (Brasil, Indonésia e 

México) com metas específicas incluídas. Olhando para estas três NDCs, é difícil 

comparar a ambição relativa dessas metas, dada a falta de consistência na forma como 

são expressas. Em geral, referência explícita a interligações com a biodiversidade ou 

ecossistemas raramente é feita nestes documentos72. 

 

Além das NDCs, alguns países desenvolveram estratégias ou planos nacionais mais 

detalhados. Na França, por exemplo, a Estratégia Nacional de Baixo Carbono (SNBC) foi 

publicada em novembro de 2015, com uma versão revisada publicada em 2018, que cobre 

os períodos de 2015-2018, 2019-2023 e 2024-202873. Ela descreve as diretrizes 

estratégicas para a implementação da transição para uma economia sustentável e de baixo 

carbono em todos os setores de atividade, incluindo a agricultura (ver Tabela 2). Isto 

também destaca a importância do comportamento individual, incluindo mudanças nos 

hábitos alimentares, para alcançar metas de mitigação de emissões de gases de efeito 

estufa74. 
 

Tabela 3.2: Metas de gases de efeito estufa nas primeiras NDCs e LEDS e referências a questões do nexo 

de uso da terra 
 Metas de redução das 

emissões de gases de 

efeito estufa em 

NDCs e LEDs 

Metas relevantes para o uso 

da terra, ecossistemas e 

alimentos em NDCs 

Metas relevantes para o uso da 

terra, ecossistemas e alimentos em 

LEDs 

Brasil 

(Governo do 

Brasil, 2016) 

Meta ampla de redução 

das emissões de gases 

de efeito estufa em 

37% abaixo dos níveis 

de 2005 até 2025; e em 

43% até 2030 como um 

valor indicativo 

Até 2030, o Governo do Brasil 

(2015) havia se comprometido 

a restaurar um adicional de 15 

milhões de hectares (Mha) de 

pastagens degradadas (além da 

meta de 15 milhões até 2020); 

aprimorar 5 Mha de sistemas 

integrados de lavoura-pecuária-

florestamento; atingir zero 

desmatamento ilegal e restaurar 

12 Mha de floresta na 

Amazônia  

Não submetidos 

União 

Europeia 

(França, 

Irlanda) 

(Comissão 

Europeia, 

2016) 

Metas vinculantes de 

ao menos 40% de 

redução doméstica de 

emissões de gases de 

efeito estufa até 2030 

comparado a 1990. 

Metas de zero 

emissões líquidas de 

gases de efeito estufa 

até 2050 

Políticas sobre como incluir o 

uso da terra, mudança no uso da 

terra e florestamento no quadro 

de mitigação de gases de efeito 

estufa de 2030 foram 

estabelecidas até 2020 

NA 

França 

(Estratégia 

Nacional de 

Baixo 

Carbono, 

2015) 

Meta nacional  Ver EU para NDC Reduzir emissões agrícolas em mais 

de 12% até o período do terceiro 

orçamento de carbono (2024-2028) 

em comparação com 2013 e em 50% 

até 2050 através do projeto de 

agroecologia. Armazenamento e 

conservação de carbono nos solos e 

biomassa 

 
72 Ibidem, p. 70 
73 Ver: https://unfccc.int/files/mfc2013/application/pdf/fr_snbc_strategy.pdf 
74 Towards sustainable land use, 2020, p. 70 
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Irlanda 

(Plano de 

Ação 

Climática, 

2019) 

Meta nacional Ver EU para NDC Reduzir emissões da agricultura, 

florestamento e uso da terra entre 

17.5 e 19.0 Megatoneladas de 

equivalente a CO2 através do 

abatimento cumulativo de 16.5 a 

18.5 MtCO2eq durante o período de 

2021-2030  

Indonésia Redução de 29% do 

patamar até 2030 (41% 

condicional, com apoio 

internacional) 

Até 2030: redução de emissões 

da agricultura em 0,32% 

(0,13% condicional), redução 

de emissões da florestamento 

(incluindo incêndios florestais) 

em 17,2% (23% condicional)  

Não submetido 

México 

(Estratégia do 

Meio do 

Século para 

Mudança 

Climática, 

2016) 

25% abaixo do cenário 

business as usual em 

2030 e meta 

condicional de redução 

em 40% 

Inclui LULUCF e agricultura. 

Meta de 0% de desmatamento 

ate 2030 

Redução das emissões em 50% até 

2050 em relação a 2000. Objetivo 2: 

Conservar, restaurar e gerenciar de 

forma sustentável ecossistemas para 

garantir seus serviços ambientais 

para promover mitigação das 

mudanças climáticas e adaptação 

(com 6 estratégias e 45 ações; 

nenhum é quantificado). Várias 

ações especificadas para a 

agricultura e florestamento na série 

M. Nenhum é quantificado 

Nova 

Zelândia 

(Governo da 

Nova 

Zelândia, 

2016) 

Meta nacional para 

reduzir emissões de 

gases de efeito estufa 

em 30% abaixo dos 

níveis de 2005 até 2030 

Nenhuma meta específica, mas 

incluído como parte do 

compromisso de toda a 

economia no primeiro NDC da 

Nova Zelândia 

Reduzir emissões em 50% até 2050 

em relação a 1990  

Fonte: OCDE 

 

Referências ao uso da terra, ecossistemas e questões de segurança alimentar nas NDCs e 

LEDS nos países dos seis do estudo de casos da OCDE são comparados na Tabela 2 

fornecendo uma indicação da extensão em que essas questões são integradas nas 

estratégias nacionais de mudança climática. 

 

No geral, menos países possuem metas específicas relacionadas a florestas e à agricultura 

em suas NDCs (climáticos) e LEDS, do que metas específicas relacionadas ao clima, 

floresta e agricultura em suas estratégias nacionais de biodiversidade. 

 
Tabela 3.3: Florestamento, agricultura e mudança climática nos NBSAPs 

 Florestamento Agricultura Mudança climática 

Brasil 

(NBSAP 

2016-

2020) 

Sim, meta 7 incorpora práticas de 

gestão sustentável no manejo de 

florestas e fauna 

Sim, meta 7; meta 8 sobre 

excesso de nutrientes. 

Inclui indicadores 

associados 

Sim, meta 15 para aprimorar os 

estoques de carbono e restaurar 

ao menos 15% de área 

degradada 

França 

(NBS 2011 

e NBP 

2018) 

Não na Estratégia Nacional (refere-

se a exploração madeireira, mas 

vagamente) (NBS, 2011); sim no 

Plano Nacional, meta 1.3 

artificialização líquida zero; alvo 

3.2 integrar a biodiversidade nos 

planos de gestão de florestas (NBP, 

2018) 

 

Não na Estratégia 

Nacional (NBS, 2011); 

sim no Plano Nacional, 

meta 1.3 artificialização 

líquida zero; meta 2.2 

transição para 

agroecologia (NBP, 2018) 

Não (NBS 2011); sim, 

intercalada, sem metas 

específicas (NBP 2018) 

Indonésia 

(IBSAP 

2015-

2020) 

Alguns, exemplo: plano de 

desenvolvimento e florestamento e 

melhora de áreas florestais; gestão 

sustentável de florestas protegidas 

Sim, várias, exemplo: 

expansão e manejo 

sustentável de terras para 

agricultura, plantações e 

pecuária 

Sim, aprimoramento de 

atividades relacionadas a 

adaptação e mitigação de 

mudanças climáticas em nível 

local e nacional  
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Irlanda 

(BAP 

2017-

2021) 

Sim, meta 4.1: otimização de 

oportunidades na florestamento 

para beneficiar a biodiversidade, 

com várias ações específicas e 

indicadores associados 

Sim, meta 4.1: otimização 

de oportunidades na 

florestamento para 

beneficiar a 

biodiversidade, com várias 

ações específicas e 

indicadores associados 

Sim, 1.1.14: implementar ações 

do Plano de Adaptação Setorial 

para Biodiversidade e Mudanças 

Climáticas da Irlanda; 2.1.10: 

continuidade de programas de 

pesquisa sobre florestas, 

incluindo sobre estoques de 

carbono 

México 

(NBSAP 

2016-

2030) 

Sim, múltiplas metas relevantes 

para a florestamento. Nenhuma 

quantificada 

Sim, múltiplas metas 

relevantes para a 

agricultura. Nenhuma 

quantificada 

Sim, múltiplas referências a 

mudanças climáticas; sem metas 

específicas 

Nova 

Zelândia 

(2016-

2020) 

Sim, meta 7: implementação do 

Standard Ambiental Nacional para 

Plantação de Florestas até 2018  

Sim, meta 7: melhora da 

eficiência dos sistemas de 

produção agrícola  

Sim, meta 16.1: monitoramento 

de estoques de carbono em 

florestas e habitats 

Fonte: OCDE 

 

A Tabela 3.3 resume as informações sobre florestamento, agricultura e mudanças 

climáticas nas Estratégias e Planos de Ação Nacionais para a Biodiversidade. Embora 

todos os NBSAPs se refiram a várias áreas do nexo de uso da terra, uma revisão dos seis 

NBSAPs dos países analisados pela OCDE nos estudos de caso indica que muitas vezes 

essas referências não são específicas, não ambiciosas ou ambos (por exemplo, Indonésia: 

“melhoria das áreas florestais”; Irlanda: “continuar programas de pesquisa florestal”). A 

maioria das metas não são quantificadas e, portanto, não fornecem orientações 

suficientemente específicas para os ministérios relevantes agirem. As exceções incluem 

a França para alguns de seus alvos, como zero artificialização da terra; Brasil, com relação 

à meta de restaurar 12 milhões de hectares de áreas desmatadas até 2030 (porém, até o 

momento o Observatório da Restauração e Reflorestamento informa que apenas 0,65% 

dessa meta foi atingida75), e Irlanda, com uma meta de atingir 30% de florestamento de 

espécies de folhas largas76. 

 

A falta de quantificação de muitas das metas também implica que elas não sejam 

mensuráveis. Vários dos NBSAPs incluem o uso de indicadores com as metas, 

nomeadamente, os do Brasil, Indonésia, Irlanda e França; alguns são mais específicos do 

que outros. O Brasil reuniu cerca de 280 instituições para desenvolver seu NBSAP, e 

estabelecer em 2015 um Painel para a Biodiversidade (PainelBio) composto por múltiplas 

partes interessadas para desenvolver os indicadores. México e Nova Zelândia não incluem 

indicadores. No geral, é muito difícil orientar ações nacionais de forma coerente e 

transparente se as metas não forem específicas, mensuráveis, acionáveis, realistas e 

limitadas no tempo (SMART)77. 

 

1.8 Inclusão do nexo de uso da terra nos planos nacionais de desenvolvimento 

(ou estratégias similares) 

 

As referências às questões do nexo de uso da terra nos planos nacionais de 

desenvolvimento e estratégias nacionais abrangente são comparadas a seguir.  

 

A França não tem um plano de desenvolvimento nacional per se, mas sim estabeleceu um 

Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, que cobre todos os aspectos do 

 
75 Ver: https://observatoriodarestauracao.org.br/app/dashboard 
76 Towards sustainable land use, 2020, p. 70 
77 Ibidem 
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nexo do uso da terra e conduz a ação nessa área. No entanto, não estabelece metas 

específicas a serem alcançadas. 

 

O Plano Diretor da Indonésia para o Desenvolvimento Econômico 2011-2021 (o plano 

de longo prazo) não se refere aos impactos ambientais do desenvolvimento (exceto como 

um efeito colateral do crescimento da produção de óleo de palma). No entanto, o plano 

de desenvolvimento de médio prazo (RPJMN 2015-2019) se referia à conservação da 

floresta e ao NBSAP. A importância das questões ambientais, incluindo ecossistemas e 

mudanças climáticas, são reconhecidas no processo de planejamento de desenvolvimento 

da Indonésia. A estratégia de desenvolvimento de longo prazo definida para 2005-2025 

reconhece a sustentabilidade ambiental como uma das nove missões de desenvolvimento 

que a Indonésia deve perseguir. Ela também tem o objetivo de explorar a vantagem 

comparativa da Indonésia na agricultura e mineração para alcançar a autossuficiência 

alimentar e o status de renda média até 2025. O plano de desenvolvimento de médio prazo 

é baseado no conceito de economia verde, especificando metas concretas para o 

cumprimento das missões globais estabelecidas na estratégia de longo prazo. A próxima 

fase do plano de desenvolvimento nacional de médio prazo (RPJMN 2020-24) oferece 

uma oportunidade garantir maior esforço para conciliar os objetivos específicos da 

política de desenvolvimento com as mudanças climáticas, metas de uso da terra e 

ecossistemas78. 

 

O Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) da Irlanda se refere a vários aspectos do 

nexo de uso da terra e define as prioridades de investimento que incluem referências a 

essas áreas. Ele também indica alocações de recursos monetários para a entrega dos vários 

objetivos estratégicos nacionais. Embora a alocação de recursos seja quantitativa por 

definição, uma vez que este é um indicador de entrada, em vez de um resultado ou 

indicador de impacto, será difícil determinar se o progresso está sendo feito em direção 

aos objetivos finais do PND em relação ao nexo de uso da terra79. 

 

O Plano Plurianual do Brasil (Plano Plurianual (PPA) 2016-2019), definia contribuições 

monetárias dedicadas a programas específicos do governo e objetivos abrangentes, 

juntamente com informações detalhadas, metas e indicadores quantitativos do programa. 

Entre os 54 programas estratégicos de governo estabelecidos no PPA, tópicos de 

relevância para o nexo uso da terra têm destaque. Vários programas pertencem à 

agricultura e segurança alimentar e definem metas quantitativas relacionadas ao 

fornecimento de crédito rural, assistência técnica e serviços de extensão, registro e 

regularização de áreas florestais e agrícolas, ampliação do apoio às práticas 

agroecológicas familiares na agricultura e programas de assistência alimentar e 

alimentação escolar. Programas específicos são dedicados à ação de mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas (Programa 2050: Mudanças Climáticas) e à proteção 

da biodiversidade (Programa 2078: Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade). 

Alvos notáveis especificados nesses programas incluem: (i) reduções absolutas de 

emissões através da redução do desmatamento na região; e (ii) redução do risco de 

extinção de 20% da as espécies listadas na Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas 

de Extinção (alvo 4084). O PPA além disso, designa o ministério do governo responsável 

pela execução dos objetivos especificados e alvos80. O Plano Plurianual do Brasil 2020-

2023 estabelece diretrizes de promoção da melhoria da qualidade ambiental, da 

 
78 Towards sustainable land use, 2020, p. 76 
79 Ibidem 
80 Towards sustainable land use, 2020, p. 76 
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conservação e do uso sustentável de recursos naturais considerados os custos e os 

benefícios ambientais. Identifica como maior problema a insuficiência no alcance e na 

adoção de sistemas sustentáveis na agricultura e pecuária, aponta as causas do problema, 

apresenta indicadores de sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimento 

sustentável81.  

 

Na Nova Zelândia, o Ministério das Indústrias Primárias (MPI) definiu uma estratégia 

para atingir seu objetivo de “Crescer e Proteger a Nova Zelândia”. Esta estratégia 

compreende quatro resultados principais, o primeiro é o crescimento da produção e o 

segundo é a sustentabilidade. Ecossistemas e mudanças climáticas não são mencionados 

explicitamente nessa estratégia (embora possam ser vistos como implícitos pelo objetivo 

de sustentabilidade). O MPI também informa sobre seu desempenho. As “Intenções 

Estratégicas 2015-2020” do MPI incluem indicadores para medir o progresso, incluindo 

para sustentabilidade. Esses indicadores se referem predominantemente à água, gestão de 

nutrientes e pesca. Não há referência específica à biodiversidade no documento.  

 

1.9 Coordenação institucional e coerência para o uso sustentável da terra 

 

Uma forte coordenação institucional é particularmente importante para a gestão eficaz do 

nexo de uso da terra. Isso é verdade tanto para a coordenação horizontal (entre os 

diferentes ministérios do governo nacional) como para a coordenação vertical (entre as 

partes interessadas nacionais e subnacionais). Em geral, as funções e os mandatos das 

instituições devem ser claramente definidos para facilitar a transparência e a 

responsabilidade. 

 

Como a importância de abordar simultaneamente vários objetivos políticos cresceu, 

muitos países estão em processo de identificação de estruturas institucionais eficazes. 

Permitir possíveis mudanças institucionais, por exemplo para abordar áreas de 

preocupação crescente, ou para encorajar a integração de duas ou mais áreas específicas 

da política também é importante. Comitês interministeriais verticais foram estabelecidos 

por alguns dos países de estudo de caso da OCDE. As vantagens de tais comitês incluem 

que eles podem ajudar a se afastar de abordagens de silo, facilitando o diálogo com várias 

partes interessadas e o envolvimento nos processos de tomada de decisão. Porém, esses 

comitês podem criar conflito e resistência das instituições existentes. Para o relevante 

instituições para assumir de forma eficaz suas responsabilidades, capacidade adequada, 

especialização técnica e financiamento também são necessários. 

 

As estruturas institucionais em vigor podem ser particularmente complexas em países 

grandes e descentralizados, como no Brasil, Indonésia e México. Na Indonésia, políticas 

relevantes são criadas por pelo menos 8 diferentes ministérios em nível nacional, 6 órgãos 

não departamentais e o Gabinete do Presidente. Local as autoridades também têm 

autoridade significativa sobre o manejo florestal. É particularmente importante que os 

mandatos e funções sejam claramente definidos e que a sobreposição seja evitada. No 

Brasil, dois órgãos de coordenação relevantes para as mudanças climáticas foram 

estabelecidos: um Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM), coordenado 

pela Presidência, bem como uma Comissão Interministerial sobre Mudança Global do 

Clima (CIMGC). Cada um desses grupos inclui várias partes interessadas. Não é 

surpreendente que uma estrutura institucional complexa seja usada para tratar de vários 

 
81 https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-

ppa/arquivos/siop_espelho_programas_completo_sem-ri.pdf 
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problemas interligados que afetam uma miríade de partes interessadas. Na verdade, uma 

estrutura envolver vários ministérios é positivo, na medida em que reconhece 

explicitamente que a experiência intersetorial é necessária para abordar questões 

relacionadas ao nexo de uso da terra, biodiversidade, clima e alimentos82. 

 

As preocupações internacionais também impactam as políticas, instituições e a coerência 

das políticas no nexo. Isso inclui acordos e ações supranacionais, como os relacionados 

aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Na verdade, vários países 

estabeleceram comitês interministeriais para ajudar a desenvolver e implementar políticas 

que avancem os ODS de forma coerente. Por exemplo, o México estabeleceu um 

“Conselho Nacional para a Agenda 2030” para coordenar a implementação dos ODS. 

Este corpo é liderado pelo Gabinete do Presidente para "coordenar a concepção, 

execução, acompanhamento e avaliação" de ações relacionadas aos ODS - incluindo a 

conexão de representantes do governo federal com o poder legislativo, bem como com os 

governos locais e outras partes interessadas relevantes83. 

 

Iniciativas internacionais, como programas mais focados no "lado da oferta" e instituições 

associadas, como a estrutura de REDD+ estabelecida no âmbito da UNFCCC também 

estimulou novos arranjos para fomentar a cooperação. Consequentemente, alguns países 

estabeleceram instituições. Por exemplo, o Brasil estabeleceu uma comissão nacional 

para REDD +, e painéis consultivos temáticos e grupos técnicos de apoio. México, por 

exemplo, desenvolveu parcerias entre diferentes instituições de nível nacional com o 

objetivo específico de melhorar a coordenação e colaboração. Assim, em 2011, a 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) assinou um acordo de cooperação com a Comissão Nacional Florestal que 

deve estabelecer mecanismos de coordenação em áreas que incluem atividades agrícolas 

e florestas. Além disso, o México mencionou explicitamente o problema da 

biodiversidade na sua “lei geral sobre as alterações climáticas” (PECC), que entrou em 

vigor em 201284. 

 

A pressão internacional também levou à criação de programas e instituições associadas 

do “lado da demanda”. Estes incluem estruturas reconhecidos internacionalmente, como 

o Conselho de Manejo Florestal (Forestry Stewardship Council - FSC). Também existem 

esquemas nacionais, como a Corporação de Certificação Florestal da Indonésia. A 

governança de tais esquemas é freqüentemente liderada por partes interessadas não 

governamentais85. 

 

Os parlamentos nacionais também podem estar envolvidos na coordenação de políticas 

relevantes para o nexo do uso da terra. Isso é útil para garantir a coerência entre os ramos 

executivo e legislativo do governo. Por exemplo, a Câmara dos Deputados do Brasil 

possui um agrupamento parlamentar especial relacionado aos ODS86. 

 

A coordenação vertical de políticas é importante para garantir que as políticas 

subnacionais e as práticas de uso da terra sejam coerentes com os objetivos e normas 

políticas nacionais. Em nível nacional, a necessidade de coordenação vertical de políticas 

 
82 Towards sustainable land use, 2020, p. 88 
83 Towards sustainable land use, 2020, p. 90 
84 Towards sustainable land use, 2020, p. 90 
85 Ibidem 
86 Ibidem, p. 91 
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depende muito do nível de descentralização de um país, bem como dos mandatos para e 

entidades subnacionais. Em vários países, os governos subnacionais são obrigados a (por 

exemplo, França) ou podem (por exemplo, Brasil) desenvolver políticas climáticas 

subnacionais. Assim, na França, as regiões subnacionais são obrigadas a incluir as 

políticas climáticas em seu plano regional de planejamento territorial. Este requisito para 

desenvolver um documento de política que inclua vários tópicos diferentes tem o objetivo 

específico de remover as contradições políticas que surgiram do desenvolvimento de 

conjuntos de objetivos mais focados (por exemplo, energia de biomassa). No Brasil, tanto 

os estados quanto as cidades brasileiras podem definir seus próprios planos climáticos. O 

Sistema Ambiental Nacional Brasileiro (Sisnama) “visa estabelecer um conjunto 

coordenado de ações para a gestão do meio ambiente” e inclui representantes dos níveis 

nacional, estadual e municipal87. 

 

A coordenação vertical também pode ajudar a promover a coerência das políticas entre 

as políticas nacionais e frameworks supranacionais. A coordenação vertical para os 

estados membros da UE também inclui a coordenação entre políticas da UE.  

 

Em geral, enquanto o governo nacional estabelece a estrutura abrangente para as decisões 

sobre o uso da terra, são os governos subnacionais os responsáveis pelo uso final da terra 

e pelas decisões de desenvolvimento. Consequentemente, as prioridades diversas dos 

governos subnacionais podem levar a diferenças em como as normas de nível são 

interpretadas e aplicadas em níveis locais88.  

 

O grau de centralização ou descentralização da formulação de políticas no nexo levanta 

diferentes desafios para a coordenação das instituições. A descentralização apresenta 

desafios para a coordenação vertical de políticas de uso da terra. Garantir que as normas 

de políticas de nível nacional sejam traduzidas em decisões locais de uso da terra e que 

as questões locais de uso da terra sejam refletidas com precisão no processo de 

formulação de políticas nacionais requer um fluxo contínuo de informações entre 

instituições nacionais e subnacionais. Uma maneira de conseguir isso é por meio da 

representação subnacional de instituições de nível nacional, uma abordagem comum na 

Indonésia e México. No México, a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento 

Rural, Pesca e Alimentos (SAGARPA) está representada em cada Estado mexicano, bem 

como em muitas centenas de Distritos de Desenvolvimento Rural. Uma revisão da 

prontidão para REDD+ na Indonésia também destacou a importância das instituições 

subnacionais para apoiar as atividades relevantes no nível subnacional - por exemplo, o 

grupo de trabalho em nível de província sobre REDD+ se reúne mensalmente. A presença 

descentralizada de ministérios, agências ou comitês ajuda a fornecer informações e 

promover coordenação entre produtores agrícolas e governos subnacionais89. 

 

Apesar desses desafios, a descentralização oferece uma oportunidade para instituições e 

soluções inovadoras específicas ao contexto (especialmente em grandes países 

heterogêneos). Por exemplo, municípios no Brasil com as maiores taxas de desmatamento 

tiveram proibições impostas a empréstimos para atividades agrícolas e os pecuaristas 

sofreram embargos à venda de seu gado para matadouros. Se a descentralização conduz 

à maior influência da comunidade local sobre a terra, e aos benefícios que podem ser 

gerados a partir disso, isso pode incentivar ações que sejam mais sustentáveis no longo 

 
87 Ibidem 
88 Ibidem, p. 92 
89 Towards sustainable land use, 2020, p. 92 
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prazo. Por exemplo, há algumas evidências no México que as florestas que são 

gerenciadas por comunidades podem manejadas de forma mais sustentável (por exemplo, 

armazenando mais carbono) do que outros tipos de gestão90. 

 

1.10 Instrumentos políticos relevantes para o uso sustentável da terra 

 

Um fator determinante da eficiência relativa dos instrumentos de política é o grau de 

incerteza sobre os custos e danos ou benefícios ambientais evitados e induzidos. Para 

atividades terrestres incertezas (muitas vezes substanciais) sobre variáveis relevantes 

complicam a escolha entre múltiplos instrumentos de política que visam abordar os 

impactos no nexo de uso da terra. Por exemplo, métodos para estimar as emissões de 

gases de efeito estufa do uso da terra e da agricultura são geralmente menos precisos do 

que para outros setores e normalmente resultam em graus maiores de incerteza. Portanto, 

melhorar a nossa compreensão das externalidades terrestres deve ser um importante 

elemento de esforços para alcançar o alinhamento de políticas no nexo uso da terra. 

 

Abordagens políticas coerentes no nexo do uso da terra são necessárias para evitar o 

"vazamento" de impactos adversos no nexo de uso da terra (como emissões de gases de 

efeito estufa ou impactos adversos sobre a biodiversidade). O vazamento pode ocorrer 

quando a produção muda (dentro ou entre países) em resposta a um determinado 

instrumento de política. Por exemplo, proteger uma área específica de terra do 

desmatamento transfere as pressões do desmatamento para as áreas vizinhas. O comércio 

internacional em produtos agrícolas e florestais significa que o vazamento internacional 

ocorrerá se o país A proteger suas florestas, mas permitir a importação de produtos 

florestais ou agrícolas do país B, onde o desmatamento ocorre. Abordagens políticas 

coerentes minimizam e evitam desalinhamentos que levam à ocorrência de vazamento de 

impactos adversos91. 

 

1.11 Provisões sobre meio ambiente em acordos de comércio e outras medidas 

políticas comerciais 

 

Requisitos para e apoio a práticas de uso sustentável da terra em acordos mútuos que 

regem o comércio relações entre parceiros comerciais (por exemplo, acordos comerciais 

regionais) é uma forma potencial de melhorar o desempenho do nexo uso da terra. 

Disposições gerais relacionadas ao meio ambiente estão incluídas na grande maioria dos 

acordos comerciais regionais (RTAs), embora cerca de um terço dos RTAs que fazem 

referência ao ambiente o faze apenas no preâmbulo. Disposições específicas sobre uma 

questão particular, como o uso da terra, por outro lado, são menos frequentes. Um 

exemplo é o Acordo de Parceria Econômica Abrangente entre a Indonésia e os Estados 

da Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), que foi assinado no final de 2018. 

O acordo inclui um capítulo sobre desenvolvimento sustentável e comércio, com 

subseções dedicados a setores ou subsetores específicos. A aplicação estrita e o 

monitoramento do cumprimento dos princípios estabelecidos neste capítulo serão 

essenciais para garantir um impacto positivo nos resultados do uso da terra. O capítulo do 

meio ambiente ou disposições sobre cooperação e participação em questões ambientais, 

no entanto permanecem a exceção entre os acordos comerciais dos quais a Indonésia é 

parte92. 

 
90 Ibidem, p. 93 
91 Towards sustainable land use, 2020, p. 99 
92 Towards sustainable land use, 2020, p. 107 
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Variações nas referências de uso da terra também estão incluídas em acordos comerciais 

relevantes integrados pelo México. O Acordo Norte-Americano de Cooperação 

Ambiental (NAAEC), um tratado paralelo do NAFTA, rege os aspectos ambientais do 

comércio com o Canadá e os EUA, principal parceiro comercial do México. Embora os 

impactos do uso da terra no NAFTA pareçam, em 2018, um sucessor do NAFTA foi 

assinado, o Acordo Estados Unidos - México - Canadá (USMCA). USMCA contém um 

capítulo sobre meio ambiente, que inclui artigos específicos relacionados ao comércio e 

à biodiversidade, comércio e conservação, comércio e gestão florestal sustentável 

(incluindo uma referência ao armazenamento de carbono). As disposições ambientais 

contidas no USMCA são, além disso, expandidos e detalhados no anexo Acordo de 

Cooperação, que também prevê cooperação entre os três países em questões como 

proteção da biodiversidade, recursos naturais gestão e governança ambiental93. 

 

Um fator determinante do sucesso das disposições ambientais em acordos comerciais para 

influenciar positivamente as interações entre comércio e uso da terra são a extensão de 

sua implementação e fiscalização. Em geral, informações sobre a implementação de 

disposições ambientais nos acordos de comércio existentes dos países de estudo de caso 

são limitadas. A análise da OCDE nos países de estudo de caso encontrou evidências de 

que certos arranjos institucionais e mecanismos de governança, como aqueles que visam 

um maior envolvimento público na verificação da implementação de disposições 

ambientais, pode beneficiar a implementação concreta de tais disposições ambientais94. 

 

Medidas unilaterais de política comercial também podem ser um determinante importante 

dos resultados do uso da terra. Exemplos do “lado da demanda” deste tipo de medida 

política incluem tarifas preferenciais para produtos não prejudiciais ao clima e/ou à 

biodiversidade (“bens e serviços ambientais”), como equipamentos eficientes de gestão 

de resíduos. Um exemplo do “lado da oferta” é a redução de subsídios à exportação ou 

créditos para certos produtos agrícolas intensivos em uso da terra, como a maioria dos 

produtos de origem animal. Outro exemplo é a cobrança de encargos sobre as exportações 

de bens com impactos substanciais associados ao nexo de uso da terra. Dependendo dos 

preços internacionais, o governo da Indonésia, por exemplo, impõe uma taxa de 

exportação (variando entre US$ 0 e US$ 50, e um imposto de exportação (variando entre 

0% e 22,5%) sobre as exportações de óleo de palma e seus derivados. A receita do imposto 

de exportação, aliás, é em parte utilizada para sustentar a produção nacional de biodiesel 

de palma. Do lado da demanda, restrições à importação de bens relevantes para o nexo, 

como milho e arroz foram aplicados pelo governo indonésio para cumprir as metas de 

autossuficiência doméstica95. 

 

2. A importância da agricultura para os esforços globais de mitigação de 

emissões de gases de efeito estufa 

 

A agricultura contribui substancialmente para as mudanças climáticas e para mitigar 

emissões de gases de efeito estufa de forma eficaz e eficiente, a agricultura deve fazer sua 

parte. Isso se tornará cada vez mais importante ao longo do tempo, dado que a agricultura 

tem recebido até agora menos consideração nas políticas de mitigação de gases de efeito 

estufa em comparação com energia e outros setores.  

 

 
93 Ibidem 
94 Towards sustainable land use, 2020, p. 108 
95 Ibidem 
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No passado, preocupações com vazamento de emissões e perda de competitividade 

podem ter impedido os países de tomar medidas independentes e antecipadas. Esse 

vazamento ocorre quando as políticas de mitigação em uma região aumentam custos e 

preços da produção agrícola, que fazem com que a oferta daquela região diminua, o que 

gera incentivos para aumentos na produção e emissões em outros lugares para preencher 

parcialmente a escassez de oferta96. 

 

Um imposto global sobre as emissões de gases de efeito estufa agrícolas é a opção de 

política mais ambiciosa avaliada, que pressupõe a vontade de todos os países de aplicar 

uma taxa igualmente forte, independentemente de seu status de desenvolvimento e 

prioridades. Esta política representa um alto benchmark de mitigação, que é então 

comparado várias opções de políticas mais viáveis, mas menos eficazes. Essas opções 

incluem alterar o ônus da responsabilidade de mitigação para excluir países não membros 

da OCDE, bem como aplicar o princípio do "beneficiário paga” ao invés do princípio do 

"poluidor-pagador" para incentivar resultados ambiciosos de mitigação para o setor 

agrícola. Em reconhecimento aos desafios e custos associados à medição de emissões 

agrícolas, a eficácia dos pagamentos baseados em gases de efeito estufa sobre produtores 

e produtos intensivos em emissões também é examinada97.  

 

No que diz respeito à avaliação do desempenho de mitigação de diferentes instrumentos 

de política, é útil ter em mente uma meta global razoável ou “justa” de redução de 

emissões para a agricultura em todo o mundo. Levando em conta custos relativos de 

mitigação e considerações sobre segurança alimentar, sugere-se uma meta de redução de 

emissões não-CO2 de 1 GtCO2eq ano até 2030 para a agricultura contribuir para o alvo 

de 2 graus Celsius de aquecimento até o final do século98.  

 

Com base em considerações sobre opções de políticas de mitigação relevantes e viáveis 

para a agricultura, a OCDE selecionou um conjunto de oito políticas de mitigação. Essas 

políticas são consideradas suficientemente amplas em escopo para abordar o objetivo 

principal de identificar soluções que podem desbloquear o grande potencial de mitigação 

do setor agrícola, sem comprometer a segurança alimentar em regiões de baixa renda e 

ao mesmo tempo ajudando as regiões a manter sua competitividade. As primeiras cinco 

opções de política visam diretamente as emissões agrícolas, enquanto as últimas opções 

visam insumos de produção ou produtos de consumo intensivos em emissões. 

 

Políticas que visam diretamente as emissões:  

 

• Imposto global sobre emissões de gases de efeito estufa agrícolas; 

• Imposto da OCDE sobre as emissões de gases de efeito estufa agrícolas; 

• Imposto global sobre as emissões de gases de efeito estufa agrícolas combinadas com 

um subsídio para o consumo de alimentos; 

• Abatimento global de pagamento para reduções de emissões de gases de efeito estufa 

agrícolas; 

• Abatimento de pagamento da OCDE para reduções de emissões de gases de efeito estufa 

agrícolas. 

Políticas que visam insumos de produção intensivos em emissões e produtos de consumo: 

 
96 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 32 
97 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 32 
98 Ibidem, p. 33 
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• Imposto sobre gases de efeito estufa no nível do consumidor sobre a carne de ruminantes 

e produtos lácteos consumidos dentro de países da OCDE; 

• Imposto global baseado em gases de efeito estufa sobre insumos agrícolas intensivos 

em emissões, incluindo animais ruminantes e fertilizantes; 

• Imposto da OCDE baseado em gases de efeito estufa sobre insumos agrícolas intensivos 

em emissões, incluindo animais ruminantes e fertilizantes. 

 

Os primeiros cinco cenários de política listados acima são avaliados em configurações 

dinâmicas, em que as políticas são aplicadas de 2020 a 2050. Em cada um desses cenários, 

o mesmo caminho de aumento do preço do carbono é aplicado: com preços de gases de 

efeito estufa de US $ 40/tCO2eq, US $ 60/tCO2eq e US $ 100/tCO2eq para os períodos 

de 2021-2030, de 2031-2040 e de 2041-2050, respectivamente. Esses preços foram 

considerados para representar um alto nível razoável de ambição de mitigação em 

comparação com os preços de mercado de carbono muito mais baixos que têm sido 

observados até o momento, onde tais mercados existem. O preço de US $ 60/tCO2eq 

corresponde aproximadamente ao valor que alguns estudos de modelagem sugerem que 

será necessário para limitar os aumentos de temperatura em 1,5 ° C. Por razões técnicas 

relacionadas ao fato de que os três cenários finais impõem um imposto baseado em gases 

de efeito estufa sobre os produtos consumidos e insumos dos produtores, foi necessário 

que a OCDE avaliasse esses cenários no modo estático. Para esses casos, 2050 foi 

selecionado como o ano de simulação e um preço de GEE de US $ 100/tCO2eq foi 

aplicado de forma a ser consistente com os preços praticados nos demais cenários para o 

mesmo ano. O desempenho de mitigação das políticas simuladas em configurações 

dinâmicas é avaliado com relação a sua capacidade de atingir as metas de redução de 

emissões não-CO2 em 1 GtCO2eq ano até 2030 e 2,5 GtCO2eq ano em 205099. 

 

Começando com as políticas que visam diretamente as emissões, as três primeiras seguem 

o princípio do “poluidor-pagador” impondo um imposto sobre as emissões. Os impostos 

globais sobre as emissões de gases de efeito estufa, com e sem os subsídios ao consumo 

alimentos são as opções de políticas mais ambiciosas, pois pressupõem a vontade de todos 

os países para aplicar uma taxa de imposto sobre gases de efeito estufa igualmente forte, 

independentemente de seu status de desenvolvimento e preocupações com produção de 

alimentos e segurança alimentar. Como mencionado acima, o objetivo da primeira 

política - o imposto global sobre emissões - é fornecer um alto padrão de mitigação que 

pode então ser comparado a mais opções de políticas de mitigação viáveis, mas 

potencialmente menos eficazes. Em uma tentativa de resolver as preocupações que países 

de baixa renda podem ter acerca de impactos negativos sobre a produção de alimentos e 

receitas agrícolas, um segundo cenário é definido, onde o imposto sobre as emissões de 

gases de efeito estufa é limitado aos países da OCDE. Esta opção é, no entanto, 

susceptível de corroer a competitividade da agricultura nos países da OCDE e causar um 

vazamento de emissões mitigadas por países da OCDE para países não membros da 

OCDE. A terceira política é um instrumento híbrido que tenta explorar o grande potencial 

de mitigação que um imposto global sobre as emissões agrícolas pode fornecer ao 

conduzir a reestruturação da produção agrícola em favor de setores com menor emissão 

de gases de efeito estufa, ao mesmo tempo em que fornece um subsídio aos consumidores 

para que mantenham seus níveis básicos de consumo de alimentos100. 

 

 
99 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 35 
100 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 35 
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A quarta e a quinta opções de política diferem das opções anteriores, aplicando o princípio 

do beneficiário pagador e proporcionando uma redução de pagamento para cobrir os 

custos de mitigação dos produtores agrícolas. Este fornece os mesmos incentivos de 

abatimento marginais que o imposto sobre gases de efeito estufa, mas não impõe nenhuma 

carga tributária sobre os produtores agrícolas. O pagamento do abatimento é feito pelo 

governo aos produtores, e justamente compensa os produtores pelos custos em que 

incorrem para reduzir as emissões sob preços de carbono selecionados101. 

 

Os três cenários finais são baseados em políticas que tentam contornar o desafio 

substancial de medir e monitorar as emissões de gases de efeito estufa de produtores 

agrícolas aplicando um imposto baseado em gases de efeito estufa sobre insumos de 

produção intensivos em emissões (animais ruminantes e fertilizantes) ou produtos de 

consumo intensivos em emissões (carne processada de ruminantes e laticínios). Essas 

políticas permitiriam uma economia nos custos de transação (não quantificados nesta 

avaliação da OCDE) relacionados à medição das emissões, mas elas resultariam em uma 

perda de eficiência econômica por não recompensar os produtores que reduziram suas 

emissões adotando práticas de mitigação que visam diminuir a intensidade das emissões. 

O imposto sobre gases de efeito estufa no nível do consumidor traduz o valor das emissões 

para uma determinada em um imposto equivalente definido na mesma proporção para 

produtos de consumo doméstico e importados dentro de cada país ou região da OCDE, 

com base na intensidade econômica das emissões do produto produzido domesticamente. 

Este imposto é aplicado somente à carne de ruminantes e laticínios. A motivação por trás 

desta política é abordar questões de competitividade e vazamento que iriam normalmente 

surgir da aplicação não global de um imposto de gases de efeito estufa preservando a 

posição competitiva de produtos nacionais e importados, tributando-os sob a mesma 

alíquota. Isso remove o desafio oneroso de aplicar diferentes tarifas sobre produtos de 

consumo provenientes de diferentes destinos de acordo com suas intensidades de 

emissão102. 

 
Figura 3.15: Reduções globais de emissões agrícolas não-CO2 para cenários políticos dinâmicos 

 
Fonte: OCDE 

 

 
 

 

 

 

 
101 Ibidem 
102 Ibidem, p. 36 
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Figura 3.16: Reduções globais de emissões agrícolas não-CO2 e emissões de mudança no uso da terra 

para cenários políticos dinâmicos 

 
Fonte: OCDE 

 

Há um reconhecimento crescente da importância de reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa da agricultura para atender às metas ambiciosas do objetivo do Acordo de Paris de 

limitar as temperaturas médias globais abaixo de 2° C e prosseguir esforços para limitar 

o aumento a 1,5° C acima dos níveis pré-industriais. O desafio para os formuladores de 

políticas é para encontrar maneiras de reduzir as emissões agrícolas de uma forma que 

também minimize as consequências negativas de políticas de mitigação sobre segurança 

alimentar, renda agrícola e competitividade103. 

 

As políticas apresentadas aqui diferem entre si consideravelmente em termos de 

compensações (trade-offs) que geram entre os resultados de mitigação e os impactos 

associados na renda agrícola, competitividade, consumo de alimentos, e finanças 

governamentais. A efetividade da mitigação é analisada com referência às metas de 

redução de emissões não-CO2 de 1 e 2,5 GtCO2eq até 2030 e 2050 respectivamente. 

Essas não são metas oficiais, porém foram propostas por alguns analistas como 

proporcionais às contribuições e capacidade de mitigação das emissões globais da 

agricultura104.  

 

As grandes reduções de emissões induzidas por impostos globais sobre emissões de gases 

de efeito estufa estão mais ou menos alinhadas com as metas acima, mas impuseram os 

maiores custos econômicos aos produtores agrícolas, principalmente no setor de 

ruminantes, intensivo em emissões, de muitos países em desenvolvimento. Eles também 

reduzem ligeiramente o consumo doméstico de alimentos, embora deva ser possível isolar 

os consumidores do impacto negativo associado, ligado aos preços mais altos resultantes, 

combinando o imposto com um subsídio alimentar, que poderia ser financiado pelo 

próprio imposto sobre os gases de efeito estufa. O pagamento de abatimento global 

oferece a perspectiva de redução de emissões globais calculáveis sem prejudicar 

produtores agrícolas ou consumidores de alimentos, embora tenha apenas metade da 

eficácia do imposto na redução emissões não-CO2105. 

 

A eficácia do pagamento de abatimento pode cair ainda mais se as emissões de mudança 

de uso da terra também são levadas em consideração devido à pequena expansão de terras 

 
103 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 42 
104 Enhancing Climate Change Mitigation through Agriculture, 2019, p. 42 
105 Ibidem 
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agrícolas que pode resultar dessa política. Do ponto de vista do bem-estar econômico (ou 

eficiência da alocação de recursos econômicos), o pagamento de abatimento teve um 

desempenho pior do que o imposto sobre gases de efeito estufa, em relação à quantidade 

de emissões reduzidas. Além disso, ao contrário das políticas fiscais de gases de efeito 

estufa, que geram receita ao governo, o pagamento de abatimento global precisaria ser 

financiado. No entanto, o nível de pagamento necessário globalmente representa uma 

pequena proporção do apoio ao produtor agrícola atualmente fornecido pelos países para 

fins não ambientais106. 

 

As opções de políticas que cobram impostos de gases de efeito estufa sobre emissões 

representativas, como insumos mais facilmente mensuráveis e intensivos em emissões ou 

produtos de consumo, foram considerados muito menos eficazes do que a tributação 

direta das emissões. Sua ineficácia parece piorar quando o imposto é cobrado na fase do 

consumidor em comparação com o estágio de entrada107. 

 

A escala geográfica das políticas é crítica para sua eficácia de mitigação. Mais de um 

terço das reduções de emissões de gases de efeito estufa resultantes de um imposto que é 

limitado aos países da OCDE podem vazar sob a forma de aumentos em emissões em 

países não pertencentes à OCDE. Se um pagamento de abatimento para emissões de 

países da OCDE fosse aplicado em vez disso, esses impactos de vazamento poderiam ser 

controlados ao mesmo tempo em que oferece um nível semelhante de mitigação global. 

No entanto, é claro que os países da OCDE sozinhos não podem dar uma contribuição 

significativa para a redução global de emissões agrícolas, dada a participação dominante 

dos países não pertencentes à OCDE nas emissões agrícolas globais108. 

 

3. Indicadores agroambientais  

 

O banco de dados de indicadores agroambientais da OCDE fornece o conjunto mais 

recente e abrangente de indicadores agroambientais (AEIs) em 35 países da OCDE e 

países da UE (mais a Noruega e a Suíça) de 1990 a 2018. Este banco de dados foi 

construído a partir do questionário da OCDE e da colaboração com o Eurostat. O Eurostat 

é responsável pelo recolhimento de dados estatísticos para os países da UE, mais a 

Noruega e a Suíça. O Secretariado da OCDE coleta dados para países não pertencentes à 

OCDE com base no questionário da OCDE de Indicadores Agroambientais109. 

 

O banco de dados de Indicadores Agroambientais (AEIs) pode ser usado como uma 

ferramenta para auxiliar os formuladores de políticas ao: descrever o estado atual e as 

tendências das condições ambientais na agricultura que podem exigir respostas de 

políticas; destacar onde “pontos quentes” ou novos desafios estão surgindo; comparar 

tendências de desempenho ao longo do tempo e entre países, especialmente para ajudar 

os formuladores de políticas a cumprir as metas ambientais, níveis-limite e standards onde 

estes foram estabelecidos por governos ou acordos internacionais; desenvolver 

indicadores e um conjunto de dados primários que podem ser usados para atividades 

relacionadas, por exemplo, o desenvolvimento de indicadores de crescimento verde; 

fornecer um conjunto de indicadores e banco de dados que podem ser utilizados para 

monitoramento de políticas, avaliação e projeção de tendências futuras. 

 
106 Ibidem, p. 43 
107 Ibidem 
108 Ibidem 
109 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AEI_OTHER 
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Segundo a OCDE, a recente performance ambiental da agricultura oferece alguns sinais 

de encorajamento de que a agricultura é capaz de enfrentar os futuros desafios ambientais. 

Evidências dos países da OCDE dos anos 1990 até 2010 mostram que houve melhora na 

gestão de nutrientes, pesticidas, energia e água, utilizando-se menos insumos por unidade 

de volume de produção. O aprimoramento da performance ambiental também foi 

resultado da adoção de práticas ambientalmente benéficas por agricultores, como 

lavouras de conservação, armazenamento adequado de esterco, testagem dos nutrientes 

do solo e irrigação por gotejamento110.  

 

Os sinais positivos do aprimoramento ambiental originam-se, em parte, da melhor 

integração de questões ambientais nos processos de decisões dos agricultores desde o 

início dos anos 1990. Isso reflete a combinação de regulações ambientais mais rigorosas, 

aumentos nos pagamentos agroambientais, e desenvolvimento de medidas, como os 

instrumentos baseados em mercado, ação coletiva, assistência técnica e pesquisa. Além 

disso, no decorrer da última década, a desaceleração do crescimento da produção agrícola 

em comparação com os anos 1990, na maioria dos países da OCDE, provocou uma 

tendência de redução do crescimento da utilização de insumos agrícolas (fertilizantes, 

pesticidas, energia e água) e emissões da pecuária (amônia e metano), o que aumentou a 

qualidade ambiental111.  

 

Apesar dos resultados positivos indicados pela OCDE, são necessários mais esforços dos 

agricultores, formuladores de políticas e da cadeia agroalimentar em geral para combater 

a poluição da água e o declínio da reprodução de aves de áreas agrícolas nessas regiões. 

Níveis absolutos de poluição também permanecem um desafio, conforme eles continuam 

a exercer grande pressão sobre o meio ambiente em diversas regiões dos países da OCDE. 

Por exemplo, altos níveis de nitrogênio e fósforo, conduzindo à poluição do solo, água e 

ar, e excessos na aplicação de pesticidas que causam a poluição de lençóis freáticos.  

 

O OECD-FAO Agricultural Outlook de 2021 projeta um crescimento da produção 

agrícola para quase todos os países da OCDE. Em um cenário business as usual, a 

expansão projetada na produção poderia aumentar a pressão sobre o meio ambiente. Isso 

representa um grande desafio político, simultaneamente expandir a produção para atender 

à demanda global por segurança alimentar e reduzir os custos ambientais e encorajar os 

benefícios ambientais associados com a agricultura.  

 

Para endereçar o duplo desafio de garantir a segurança alimentar e aprimorar a 

performance ambiental, será necessário aumentar a produtividade ambiental e de recursos 

da agricultura; melhorar as práticas de gestão da terra; minimizar as liberações de 

poluição; reduzir os danos à biodiversidade; fortalecer as políticas que evitam o uso de 

subsídios para insumos nocivos ao meio ambiente112.  

 

A performance ambiental da agricultura é moldada por diversos drivers, incluindo 

políticas, mercados, tecnologias, práticas de gestão da terra, condições ambientais (como 

solo, clima). O uso de insumos por agricultores, como fertilizantes, pesticidas, solo e 

água, dependem, em última análise, dos preços relativos da produção agrícola, insumos e 

habilidades de gestão da propriedade. Os incentivos para adoção de práticas agrícolas 

 
110 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 13 
111 Ibidem, p. 14 
112 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 14 
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ambientalmente benéficas também dependem do nível e composição do suporte agrícola 

ao produtor, forças do mercado e tecnologias disponíveis113.  

 

3.1 Os indicadores agroambientais da OCDE em 2021 

 

a) Equilíbrio de nutrientes 

 

Os balanços de nutrientes brutos (N e P) são calculados como a diferença entre a 

quantidade total de insumos de nutrientes que entram em um sistema agrícola 

(principalmente fertilizantes, esterco de gado) e a quantidade de nutrientes que saem do 

sistema (principalmente absorção de nutrientes pelas culturas e pastagem). Os saldos 

brutos de nutrientes são expressos em toneladas de excedente de nutrientes (quando 

positivo) ou déficit (quando negativo). Este cálculo pode ser usado como uma 

representação para revelar o estado das pressões ambientais, como o declínio da 

fertilidade do solo no caso de um déficit de nutrientes, ou para um excedente de nutrientes 

que gera o risco de poluir o solo, a água e o ar. O indicador de equilíbrio de nutrientes 

também é expresso em termos de quilogramas de excedente de nutrientes por hectare de 

terra agricultável para facilitar a comparação da intensidade relativa de nutrientes nos 

sistemas agrícolas entre os países114. 
 

Figura 3.17: Equilíbrio de nitrogênio e fósforo 

 
Fonte: OCDE Stat 

 

 

 

  

 
113 Ibidem, p. 42 
114 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=AEI_OTHER 
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b) Erosão do solo 

 

Os indicadores relacionados à erosão dos solos agrícolas incluem mudanças em áreas de 

terras agricultáveis afetadas pela erosão pela água e pelo vento, classificadas com áreas 

que possuem risco moderado a severo de erosão hídrica e eólica.  

 

A erosão do solo, geralmente pela água ou vento, é uma das formas mais comuns de 

degradação do solo nos países da OCDE. A maioria dos países da OCDE desenvolveram 

programas promovendo práticas especialmente direcionadas para a redução do risco de 

erosão do solo, incluindo transferências de terras aráveis para pastagens, uso extensivo 

de pastagens, cobertura vegetal (principalmente durante o inverno), e promoção de 

práticas lavouras de conservação. A União Europeia e os Estados Unidos também 

utilizam programas de promoção da não utilização definitiva de áreas vulneráveis para 

produção agrícola, incentivando, ao mesmo tempo, o florestamento de terras agrícolas em 

alguns países da OCDE para combater problemas de erosão do solo.  

 

O desafio central no combate aos riscos de erosão do solo na agricultura é aumentar a 

parcela de terras que são sujeitas a níveis baixos ou toleráveis de erosão para manter o 

solo saudável. Isso é importante para evitar ameaças à fertilidade e produtividade de solos 

agrícolas causadas pela perda de solo superficial, e limitar danos ao meio ambiente em 

termos de perda de sedimentos do solo para a água e ar. Limitar a perda acelerada do solo 

também pode ser benéfico para: reter o carbono nos solos; reduzir os riscos de enchentes 

e deslizamentos; evitar os altos custos de remoção de solo dos rios, lagos, estuários e 

reservatórios; reduzir custos de tratamento de água potável. Nesse sentido, ao desenvolver 

essas externalidades positivas os agricultores podem fornecer serviços de ecossistemas 

de forma mais ampla para a sociedade115.  

 

c) Áreas agricultáveis 

 

Os indicadores relacionados à produção agrícola, uso da terra, cultivo orgânico e lavouras 

transgênicas são definidos como alterações em116: 

 

- Volume de produção agrícola: índice de mudança na agricultura total, produção das 

lavouras e rebanhos; 

- Área de uso agrícola da terra. 

- Área certificada de cultivo orgânico  

- Área de cultivo transgênico 

 

As relações entre produção agrícola, uso da terra e externalidades ambientais são 

complexas. Isso ocorre por causa da modalidade e extensão das externalidades produzidas 

pela agricultura, positivas e negativas, e depende de múltiplos fatores. 

 

Enquanto os aumentos da produção agrícola e uso da terra para cultivo, em geral, tendem 

a significar maiores pressões sobre o meio ambiente, isso irá depender da extensão em 

que os sistemas de cultivo e práticas agrícolas podem limitar ou superar essas pressões. 

Igualmente, onde há aumentos da produção agrícola, mas ocorre um declínio da área 

agricultável, pode haver a intensificação da produção (lavouras/pecuária) por unidade de 

terra, e isso pode elevar a pressão ambiental dependendo de como a produção e terra são 

 
115 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 100 
116 Ibidem, p. 57 
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manejadas. Como a agricultura é um grande usuário dos recursos naturais, 

inevitavelmente irá geral alguma perturbação do ambiente, visto que sem o uso da terra, 

água, energia e outros insumos, a agricultura não consegue produzir alimentos e outras 

commodities.  

 

Os índices da FAO de produção agrícola mostram o nível relativo do volume agregado 

de produção agrícola para cada ano em comparação com o período base de 2004-2006. 

Eles são baseados na soma das quantidades ponderadas por preço (price-weighted 

quantities) de diferentes commodities produzidas após deduções das quantidades usadas 

como sementes e ração pesadas de forma similar. O resultado agregado representa a 

produção restante para qualquer outro uso menos sementes e ração. Todos os índices em 

nível nacional, regional e mundial são calculados pela fórmula de Laspeyres117. As 

quantidades produzidas de cada commodity são ponderadas a partir da média 

internacional dos preços de commodities 2004-06 e somadas para cada ano. Para obter o 

index, o agregado para um determinado ano é dividido pela média agregada para o 

período base de 2004-06. De forma geral, dados sobre a produção agrícola possuem alto 

grau de confiabilidade, visto que são coletados anualmente pela maioria dos países118. 

 

Dados sobre o uso de terras agrícolas, incluindo terras com gestão de orgânicos e lavouras 

transgênicas, também costumam ser confiáveis e de alta qualidade. Questões relacionadas 

a definições sobre cultivo orgânico e transgênico podem apresentar dificuldades em 

alguns casos, por exemplo, se uma propriedade está em transição, ou totalmente 

certificada como orgânica, ou quando já é orgânica, mas não está registrada como tal.  

 
Figura 3.18: Áreas agricultáveis 

 
Fonte: OCDE 

O gráfico acima indica a quantidade de áreas agricultáveis em todos os países dos quais 

a OCDE obteve os dados sobre o indicador, e o tipo de atividade ou cultivo nessas terras. 

 
117 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 58 
118 Ibidem, p. 57 
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As terras cultivadas permanentemente têm culturas que ocupam a terra por longos 

períodos e não precisam ser replantadas após cada colheita, como pomares e vinhedos. 

Esta categoria exclui terrenos nos quais árvores são plantadas para extração de madeira. 

Pastagem permanente é a terra usada por cinco ou mais anos para forragem, incluindo 

culturas naturais e cultivadas. O índice também destaca as áreas de plantio orgânico e 

transgênico. O Brasil fica atrás apenas dos Estados unidos no indicador de áreas 

agricultáveis, seguido pela Austrália. As lavouras dos Estados Unidos são 

majoritariamente transgênicas, com pouco cultivo orgânico nas áreas agricultáveis. No 

Brasil, o cultivo predominante também é transgênico, enquanto na Austrália, as lavouras 

são majoritariamente orgânicas. A média dos países da OCDE é baixa, de maneira geral, 

porém, os países que lideram o ranking no indicador possuem territórios amplos e grande 

produção agrícola.  

Este indicador, em hectares, é apresentado de maneira segmentada. No gráfico, estão 

representadas as áreas de terras aráveis e sob culturas permanentes; pastagens; o total da 

soma dessas duas categorias; bem como as lavouras orgânicas; e as transgênicas, que não 

compõem o total. O indicador para o Brasil deriva da base de dados FAOSTAT, da 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), construído a 

partir de dados da própria FAO, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA) e do censo agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), de 2017. Os dados são de 2019 ou do ano mais recente disponível. 

O Brasil aparece em vermelho; os EUA, em azul; a Alemanha, em roxo; e o México, em 

laranja. O quadrado representa as áreas de agricultura transgênica; e o triângulo, as de 

orgânica. As terras aráveis e sob culturas permanentes; as pastagens; e a soma dessas duas 

categorias são representadas pelo losango, a cruz e o círculo, respectivamente. 

 

d) Emissões de amônia 

 

O indicador para emissões agrícolas de amônia (NH3) é definido como a mudança em 

emissões de amônia no setor agrícola. Emissões de amônia estão associadas com dois 

grandes problemas ambientais: acidificação e eutrofização. A amônia, juntamente com 

dióxido de enxofre (SO2) e óxido de nitrogênio (NOx), contribui para acidificação do 

solo e água quando se combina com a água na atmosfera. O excesso de acidez no solo 

pode danificar certos tipos de ecossistema terrestre e aquático. Como fonte de nitrogênio, 

o acúmulo de amônia pode aumentar os níveis de nitrogênio no solo e na água, o que pode 

contribuir com a eutrofização em ecossistemas aquáticos. Além desses dois processos 

danosos, emissões agrícolas de amônia podem contribuir significativamente para a 

formação de aerossóis na atmosfera, prejudicando a saúde humana, visibilidade, clima, e 

produção de maus odores em áreas próximas à propriedade rural.  

 

Emissões de amônia podem ter impactos adversos sobre a saúde humana e animal, e sobre 

o meio ambiente. Altas concentrações de amônia podem afetar o sistema respiratórios de 

seres humanos e animais próximos da fonte de emissão, prejudicar a fisiologia das 

plantas, e contribuir, em distâncias maiores da fonte, para a acidificação e eutrofização 

dos solos e da água. A amônia também é um precursor de matéria com partículas finas. 

Em algumas condições, irá contribuir com outros químicos disseminados pelo ar e com 

partículas mais finas que desencadeiam problemas de saúde como asma, câncer de 

pulmão, problemas cardiovasculares, defeitos de nascença e morte prematura. 
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Devido a esses impactos adversos sobre a saúde e ecossistemas, muitos países da OCDE 

realizaram esforços para reduzir as emissões de amônia do setor agrícola. Parte desses 

esforços concentram-se no desenvolvimento de tecnologias e práticas de manejo para 

reduzir os níveis de emissão de amônia, particularmente relacionados ao manejo do 

esterco desde o armazenamento até a distribuição. A adoção dessas tecnologias e práticas 

tem sido incentivada através de: medidas regulatórias acerca do armazenamento e 

distribuição de esterco bovino; serviços governamentais de extensão agrícola; apoio 

financeiro oferecido aos agricultores, por exemplo, para melhorias nas instalações de 

armazenamento de esterco119.  

 

Como um gás atmosférico, a amônia é muito móvel e pode transitar entre fronteiras 

nacionais. Em um esforço internacional para reduzir emissões de amônia e outros 

acidificantes, o Protocolo de Abate da Acidificação, Eutrofização e Ozônio no Nível do 

Solo (Protocolo de Gothenburg) foi adotado em 1999 por alguns países da OCDE sob a 

Convenção de Poluição Transfronteiriça de Longo Alcance do Ar. O Protocolo de 

Gothenburg foi emendado em 2012 para incluir compromissos nacionais de redução de 

emissões a serem alcançados em 2020 e além. A Diretiva da UE sobre Limites Nacionais 

de Emissões (2001/81/EC) estabelece limites de emissão de amônia em níveis idênticos 

aos do Protocolo de Gothenburg120.  

 

O desafio central para as emissões de amônia da agricultura é reduzir o total de emissões 

a fim de: remover os seus efeitos tóxicos sobre a saúde humana e animal, especialmente 

dentro de instalações agrícolas fechadas; reduzir a degradação ecológica dentro dos 

ecossistemas sensíveis ao excesso de nitrogênio; diminuir o papel da amônia sobre as 

mudanças climáticas, visto que as emissões do químico também levam à emissões de 

óxido nitroso (N2O), um gás de efeito estufa; minimizar as perdas econômicas de um 

nutriente vegetal essencial. Há diversas maneiras de reduzir os impactos adversos das 

emissões de amônia, mas elas focam majoritariamente em rebanhos e fertilizantes 

inorgânicos como as principais fontes de emissões de amônia da agricultura. Muitas 

perdas das emissões de amônia na agricultura são derivadas do alojamento do gado, 

pastagem dos rebanhos e aplicação de esterco nos campos.121  

 
  

 
119 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 135 
120 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 135 
121 Ibidem 
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Figura 3.19: Tendências nas emissões agrícolas de amônia 

 
Fonte: EEA 

 

O indicador de emissões agrícolas de amônia está ligado a tendências no equilíbrio de 

nitrogênio e gases de efeito estufa como forças condutoras dos níveis de concentração de 

nitratos em corpos hídricos e poluentes acidificantes no ar. O setor agrícola em muitos 

países da OCDE é obrigado a responder através do cumprimento de metas e limites de 

emissão de amônia pactuados no Protocolo de Gothenburg, por meio da adoção de 

práticas de manejo de nutrientes, por exemplo. Para os países sob o Protocolo, os dados 

de emissões de amônia utilizados são fornecidos pela Agência Ambiental Europeia 

(EEA)122.  

 

e) Uso de energia e produção de biocombustíveis  

 

O indicador ligado ao consumo e produção de energia na agricultura inclui alterações no 

consumo direto de energia nas propriedades rurais, e na produção de biocombustível, para 

produção de etanol e biodiesel a partir de matérias-primas agrícolas.  

 

A agricultura desempenha um duplo papel em relação à energia, como consumidora e 

produtora de energia. O apoio ao uso de energia de fontes agrícolas é difundido nos países 

da OCDE. Isso tipicamente envolve a redução da taxa padrão de imposto sobre 

combustível para consumo rural, e para energia doméstica e aquecimento em alguns 

casos. Também é comum em países da OCDE o apoio para a bioenergia, a partir do 

fornecimento de uma combinação de incentivos fiscais e pagamentos pela produção de 

bioenergia utilizando matérias agrícolas primárias (como milho) e resíduos (como 

palha)123.   

 

Formas de apoio que reduzem os custos da propriedade rural com combustível atuam 

como desincentivos para a diminuição de consumo de energia e para o consumo mais 

eficiente, além de, ao estimular o uso de energia, aumentam a pressão sobre o ambiente 

 
122 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 136 
123 Ibidem, p. 90 
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devido ao aumento das emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes do ar 

produzidos pela agricultura. De maneira similar, políticas de incentivo aos 

biocombustíveis, em particular em locais onde são associadas à produção a partir de 

cereais, açúcar e lavouras de oleaginosas, não são a forma mais eficiente de atingir 

objetivos ambientais, como a redução do uso de combustíveis fósseis, poluição da água e 

emissões de gases de efeito estufa124. 

 

O principal desafio da agricultura no que diz respeito à energia é aumentar a eficiência 

do uso da energia no campo através da redução do consumo de energia por unidade de 

produção agrícola, e buscar oportunidades para aumentar a produção de matérias-primas 

de biocombustíveis que são ambientalmente neutros (requerem menos energia para a 

produção do que a energia gerada e possuem impacto mínimo em termos de poluição da 

água, ar etc., na produção das matérias-primas)125. 

 

A maior limitação do indicador de consumo e energia em propriedades rurais para a 

maioria dos países diz respeito à separação entre dados de consumo de energia agrícola e 

dados para o consumo de energia para caça, florestamento e pesca. Além disso, a extensão 

da inclusão do consumo de energia doméstica em propriedades rurais nos dados é 

desconhecida.  

 

No caso do bioetanol e biodiesel, uma limitação importante é a presunção de que as 

matérias-primas utilizadas para produzir esses combustíveis são originárias da agricultura 

primária, sendo que, na realidade, outras fontes podem ser adotadas para produção desses 

combustíveis, como subprodutos agrícolas e florestais e resíduos. Os indicadores futuros 

para a produção de energia agrícola podem ser estendidos para incluir fontes solares e 

eólicas.  
  

 
124 Ibidem 
125 Ibidem 
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Figura 3.20: Energia renovável 

 
Fonte: OCDE Stat 

 

Os dados e definição de consumo de energia nas propriedades rurais são retirados do 

Eurostat e da Agência Internacional de Energia, enquanto os dados para a produção de 

biodiesel e bioetanol são majoritariamente fornecidos por fontes nacionais e pela base de 

dados OCDE-FAO.126  

 

f) Índice de aves em terras agrícolas 

 

Os indicadores ligados à biodiversidade agrícola incluem alterações: nas populações de 

grupos selecionados de espécies de aves que são dependentes de terras agrícolas para 

reprodução ou nidificação (fazer ninhos); nos tipos de cobertura vegetal agrícola (culturas 

aráveis, culturas permanentes e áreas de pastagens).  

 

A Convenção de Diversidade Biológica (CBD, 2002) define a biodiversidade agrícola em 

níveis que vão desde genes até ecossistemas envolvidos ou impactados pela produção 

agrícola. A biodiversidade agrícola é distinta por ser majoritariamente criada, mantida e 

manejada por seres humanos através de uma série de sistemas agrícolas que varia dos 

modelos de subsistência àqueles que utilizam alta biotecnologia e ecossistemas terrestres 

extensivamente modificados. Nesse sentido, a biodiversidade agrícola contrasta com a 

biodiversidade “selvagem”, a qual é mais valorizada em estudos como um produto da 

evolução natural127.    

 

Os países a OCDE empregam várias políticas e abordagens para conciliar a necessidade 

de aprimorar a produção agrícola, valendo-se de recursos genéticos vegetais e animais, e 

simultaneamente reduzir os impactos negativos sobre a biodiversidade, especialmente 

 
126 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 91 
127 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 160 
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sobre espécies selvagens (como aves) e ecossistemas (como pântanos). A maioria dos 

países da OCDE é signatária de acordos internacionais significativos para a conservação 

da biodiversidade agrícola, como a Convenção de Diversidade Biológica; a Convenção 

sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Selvagens; a Convenção de 

Ramsar para a proteção de zonas pantanosas.  

 

O desafio para o setor agrícola no que diz respeito à biodiversidade é significativo, pois 

se trata de um grande usuário da terra e recursos hídricos dos quais certos recursos 

genéticos e espécies selvagens são dependentes para sua existência. Esforços para a 

conservação de aves nas terras agrícolas podem contribuir com a ampliação dos objetivos 

de proteção da diversidade de espécies selvagens e ecossistemas associados com a 

agricultura. O principal desafio para a agricultura, mais especificamente com relação às 

aves de áreas agrícolas, é manter ou restaurar as populações, ao mesmo tempo em que se 

desenvolvem negócios lucrativos para expansão da produção agrícola.  

 

Aves podem atuar como “espécies indicadores”, oferecendo um barômetro da saúde do 

ambiente. Por estarem próximas ou no topo das cadeias alimentares, elas refletem 

mudanças nos ecossistemas muito rapidamente se comparadas a outras espécies. O índice 

de aves em terras agrícolas é uma tendência média em um grupo de espécies adequadas 

para rastrear as tendências nas condições dos habitats em terras agricultáveis. Em geral, 

um decréscimo no índice significa que o equilíbrio das tendências populacionais das 

espécies de aves está negativo, representando uma perda de biodiversidade. Se o índice é 

constante, não há mudança geral. Um aumento no índice indica que o equilíbrio das 

tendências populacionais está positivo, significando que a perda de biodiversidade foi 

freada. 

 

O indicador de aves em terras agrícolas tem seus dados provenientes principalmente do 

Esquema Pan Europeu Comum de Monitoramento de Aves, assim como de programas 

nacionais de monitoramento de aves. Uma diferente importante nesses vários índices 

nacionais é o número e tipo de espécies incluídas, que refletem diferentes quadros 

nacionais e métodos usados para derivar os índices.  Os índices de populações de aves em 

terras agrícolas estão disponíveis em países europeus membros da OCDE, Canadá e 

Estados Unidos (apenas espécies de áreas de pastagem), mas esforços são conduzidos sob 

a Parceria de Indicadores de Biodiversidade para desenvolver um índice global de aves 

selvagens com base em dados nacionais128.  

 

g) Emissões de gases de efeito estufa 

 

O indicador relacionado às emissões agrícolas de gases de efeito estufa mede alterações 

no total bruto de emissões agrícolas de gases de efeito estufa.  

 

As relações entre agricultura e mudanças climáticas são complexas se comparadas com 

muitas outras atividades econômicas, pois a agricultura contribui para as emissões de 

gases de efeito estufa, oferece a função de sumidouro de carbono sob certas práticas de 

manejo, ao mesmo tempo em que sofre os impactos das mudanças climáticas129. Algumas 

matérias-primas de biomassa podem oferecer fontes de energia renovável neutras em 

carbono. Enquanto o cultivo de lavouras é fonte de gases de efeito estufa, principalmente 

metano e óxido nitroso, os quais fazem parte dos fatores geradores primários das 

 
128 Ibidem, p. 164 
129 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 144 
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mudanças climáticas, a produção agrícola podem sofrer impactos das mudanças 

climáticas.     

 

A maioria dos países da OCDE está comprometida com o cumprimento das metas de 

emissões de gases de efeito estufa (dos níveis dos anos 1990) até 2030 e 2050. Todos os 

países da OCDE estão ou já desenvolveram programas agrícolas de combate às mudanças 

climáticas que visam reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promovem a 

preservação de sumidouros de carbono, e buscam tornar a agricultura mais resiliente aos 

impactos das mudanças climáticas.  

 

O principal desafio do setor agrícola em relação às emissões agrícolas de gases de efeito 

estufa é reduzir o nível geral e taxa de emissão por unidade de volume de produção 

agrícola. Por mais que haja outros desafios que conectam a agricultura e mudanças 

climáticas, como o encorajamento do sequestro de carbono e aumento da resiliência da 

agricultura às mudanças climáticas, esses pontos não são abrangidos pelo indicador de 

gases de efeito estufa.  As iniciativas de redução das emissões devem levar em 

consideração as sinergias e compensações com outros fatores no setor agrícola, como a 

poluição da água e conservação da biodiversidade. 
 

Figura 3.21: Emissões de gases de efeito estufa 

 
Fonte: OCDE Data 

 

De forma geral, os Inventários da UNFCCC oferecem um robusto conjunto de dados 

comparável internacionalmente, porém existem certas limitações. Estimativas de 

emissões nacionais feitas por países membros individualmente podem variar dependendo 

de quais fatores são incluídos em seus próprios cálculos. Fontes agrícolas de emissões de 

CO2 em muitos países são agregadas com emissões de florestamento e pesca, assim, o 

indicador adota emissões de gases equivales a CO2 (CO2eq). Além disso, suposições 
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feitas em cálculos de emissões de gases de efeito estufa simplificam sistemas agrícolas 

complexos, introduzindo incertezas nas estimativas de emissões130.    

 

Grandes fontes agrícolas de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), como fermentação 

entérica, esterco de rebanhos, fertilizantes e solos agrícolas saturados, são considerados 

pelo módulo agrícola dos Inventários da UNFCCC. O Inventário exclui dados para 

dióxido de carbono (CO2) (majoritariamente combustíveis fósseis na agricultura), os 

quais são considerados no módulo de energia131. 

 

h) Vendas de pesticidas 

 

O indicador ligado às vendas de pesticidas agrícolas inclui alterações nas vendas de 

pesticidas, em toneladas de ingredientes ativos132. 

 

Pesticidas são insumos significativos na agricultura que facilitam a redução dos riscos de 

perdas da produção. Por ser o maior usuário de pesticidas, o setor agrícola é uma fonte 

considerável de riscos de poluição de sistemas hídricos e uma preocupação para a saúde 

humana e da vida selvagem, e dos ecossistemas em funcionamento. Isso afeta todos os 

países da OCDE, e como resultado, há uma extensa variedade de instrumentos políticos 

utilizados pelos países para lidar com as preocupações sobre a saúde humana e dos 

ecossistemas, a poluição da água por pesticidas e do ar por brometo de metila. Esses 

instrumentos podem ser regulatórios (ex: análises de risco sobre a saúde humana e meio 

ambiente antes de anúncios e vendas de pesticidas); pagamentos para encorajar a adoção 

de práticas que reduzem o uso e aumentam a precisão da aplicação de pesticidas; impostos 

sobre pesticidas para encorajar maior eficiência no uso por agricultores; orientação e 

informações agrícolas133.  

 

O principal desafio é reduzir os riscos de exposição excessiva aos pesticidas para a saúde 

humana, ecossistemas e sistemas hídricos, enquanto se mantém e eleva os níveis de 

produtividade das lavouras. Isso requer a consideração de diferentes fatores que afetam 

os riscos provocados por pesticidas no ambiente, por exemplo, o manejo e 

armazenamento de pesticidas em propriedades rurais, a toxicidade e persistência dos 

pesticidas no ambiente, e as condições climáticas durante a aplicação dos produtos.  

  

 
130 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 145 
131 Ibidem 
132 Ibidem, p. 82 
133 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 82 
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Figura 3.22: Uso médio de pesticidas por área cultivada, mundo 1990-2019 

 
Fonte: FAOStat 

 

 
Figura 3.23: Uso médio de pesticidas por área cultivada, Brasil 1990-2019 

 
Fonte: FAOStat 

 

Existem diferentes tipos de pesticidas de acordo com sua composição química e objetivos: 

biocidas, inseticidas, fungicidas etc. Dados sobre vendas de pesticidas são uma medida 

representativa para potenciais pressões ambientais, visto que não fornecem informações 

sobre os níveis reais de risco de exposição para os ecossistemas e a saúde humana, que 

dependem de fatores que incluem toxicidade, mobilidade e persistência. O indicador de 

vendas de pesticidas rastreia tendências ao longo do tempo na quantidade total de 

pesticidas comprados pela agricultura (os dados referem-se a ingredientes ativos de 

inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros pesticidas, incluindo reguladores de 

crescimento vegetal e rodenticidas134.  

 

Deve-se ter cuidado ao comparar níveis absolutos de vendas de pesticidas em diferentes 

países devido às diversas condições climáticas e sistemas rurais, os quais podem afetar a 

composição e quantidade de uso. Variações nas condições climáticas podem alterar 

significativamente o uso anual de pesticidas, enquanto alterações na mistura de pesticidas 

podem reduzir ingredientes ativos aplicados, mas aumentar impactos negativos. O 

indicador não reconhece as diferenças entre pesticidas em seus níveis de toxicidade, 

 
134 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 82 
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persistência e mobilidade. Além disso, maior uso de pesticidas com menor risco potencial 

aos seres humanos e meio ambiente por agricultores, por terem direcionamento mais 

específico ou menor tempo de degradação, pode não ser revelado por mudanças em 

tendências gerais de vendas de pesticidas, e possivelmente ainda indicar um aumento.  

 

O indicador não é expresso em termos de quantidade de vendas de pesticidas por hectare 

de terras agricultáveis. Isso ocorre devido ao fato de a aplicação de pesticidas variar 

amplamente para diferentes lavouras, dentro ou fora do território de cada país. Apesar das 

limitações de análise dos impactos dos pesticidas na saúde humana e do ambiente com o 

indicador de vendas de pesticidas, não há indicadores alternativos até o momento135.    

 

i) Qualidade da água 

 

Os indicadores ligados à qualidade da água na agricultura incluem alterações em níveis 

de poluição por nitrato, fosfato e pesticidas derivados da agricultura na água da superfície, 

água subterrânea e águas marinhas.  

Melhorar a qualidade da água é um objetivo consistentemente elencado no topo das 

preocupações da opinião pública pelas consultas na maioria dos países da OCDE. Por 

décadas, ações políticas e investimentos nos países da OCDE ajudaram a reduzir 

drasticamente a poluição da água por centros urbanos, indústrias e sistemas de tratamento 

de esgoto, com ganhos substanciais para a economia, saúde humana, meio ambiente e 

valores sociais relacionais à qualidade da água. Devido a esse sucesso, em muitos países 

o foco passou a ser a poluição da água por atividades agrícolas. A poluição da água pela 

agricultura origina-se principalmente em propriedades rurais espalhadas pelos territórios 

(fonte difusa de poluição), ao contrário de fontes espacialmente confinadas, como centros 

urbanos e estações de tratamento de esgoto. A agricultura também é uma fonte de 

poluição da água, por exemplo, em fazendas de criação intensiva de animais e onde há o 

descarte de pesticidas residuais136.  

   

As respostas políticas para endereçar a poluição da água nos países da OCDE tipicamente 

adotam uma combinação de incentivos econômicos, regulação ambiental e instrumentos 

de informação. Uma ampla gama de medidas foi empregada em escala local, de captação, 

em nível nacional e transnacional, em diversas agências governamentais diferentes. 

Muitas abordagens de controle da poluição da água pela agricultura são voluntárias, por 

exemplo, concessionárias de abastecimento de água e cadeias agroalimentares estão 

empenhadas em implementar arranjos cooperativos com agricultores para minimizar a 

poluição. Essas políticas e abordagens possuem resultados mistos na redução das pressões 

agrícolas sobre os sistemas hídricos137. 

 

Os desafios centrais para os formuladores de políticas ao endereçar questões de qualidade 

da água na agricultura consistem em reduzir a contaminação rural dos sistemas hídricos, 

ao mesmo tempo em que encorajam a agricultura a gerar ou conservar os benefícios 

associados aos sistemas hídricos. Água limpa é vital para assegurar os benefícios 

econômicos para o setor agrícola e outros, ao atender às necessidades humanas, manter 

ecossistemas viáveis, e oferecer benefícios sociais, como recreação, apelo visual e valores 

culturais da sociedade associados aos sistemas hídricos138.   

 
135 Ibidem, p. 83 
136 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 120 
137 Ibidem 
138 Ibidem 
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Figura 3.24: Captação da água em m3/per capita 

 
Fonte: OCDE Data 

 

 

Figura 3.25: Captação de água em milhões de m3 

 
Fonte: OCDE Data 
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Figura 3.26: Tratamento de água 

 
Fonte: OCDE Data 

 

A poluição agrícola de corpos hídricos (rios, lagos, reservatórios, lençóis freáticos e águas 

marinhas) relaciona-se, em primeiro lugar, com a poluição da água potável, e em segundo 

lugar, com os efeitos nocivos sobre ecossistemas aquáticos. Estes podem levar a danos 

aos organismos aquáticos e custos para atividades recreativas, pesca comercial em água 

doce e salgada, outros usos comerciais (incluindo agricultura) de água extraída a jusante 

e outros valores da sociedade ligados à água (amenidades visuais)139. 

 

As limitações para identificar tendências na poluição da água pela agricultura 

concentram-se na atribuição da participação da agricultura no total de contaminação e na 

identificação de áreas vulneráveis para a poluição da água pelo setor agrícola. 

Adicionalmente, diferenças nos métodos de coleta de dados e standards nacionais 

ambientais e de consumo de água dificultam análises comparativas, e o monitoramento 

de poluição agrícola da água é pouco desenvolvido, especialmente para pesticidas, em 

diversos países.   

 

j) Recursos hídricos 

 

Os indicadores relativos aos recursos hídricos no setor agrícola incluem mudanças na: 

captação de água doce pela agricultura; área agricultável irrigada; taxa de aplicação de 

água para irrigação (megalitros de água aplicada por hectare de área irrigada). 

 

A gestão agrícola de recursos hídricos cobre uma ampla gama de sistemas agrícolas e 

condições climáticas nos países da OCDE. Para a maioria dos países, a agricultura é 

majoritariamente alimentada pelas chuvas, mas em áreas suscetíveis a variações na 

 
139 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 121 
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precipitação, a irrigação é utilizada para suplementar as chuvas, geralmente retirando 

água de fontes superficiais e subterrâneas (poços rasos e aquíferos profundos), e em 

menor extensão água reciclada e dessalinizada. A gestão de recursos hídricos na 

agricultura também opera diversos contextos políticos, culturais, legais e institucionais, 

englobando várias áreas de políticas públicas: agricultura, água, meio ambiente, energia, 

tributação, economia, sociedade e regiões140. 

     

Todos os países da OCDE possuem estratégias políticas para lidar com metas amplas de 

gestão da água, cobrindo recursos hídricos, qualidade e ecossistemas. Em termos de 

objetivos mais específicos para gestão desses recursos na agricultura, os países 

compartilham uma visão estratégica comum141: 

 

1. Estabelecer um plano de longo prazo para o manejo sustentável dos recursos hídricos 

na agricultura, levando em consideração os impactos nas mudanças climáticas, e 

incluindo a proteção contra riscos de enchentes e secas; 

2. Contribuir para aumentar a renda agrícola e atingir objetivos de desenvolvimento rural 

mais amplos;  

3. Proteger ecossistemas nas terras agricultáveis ou afetados por atividades agrícolas;  

4. Equilibrar a captação agrícola de água com necessidades ambientais, especialmente a 

manutenção de um nível mínimo de fluxo dos rios e lagos e a garantia do uso sustentável 

de recursos hídricos subterrâneos; 

5. Aumentar a eficiência da captação de recursos hídricos, manejo e tecnologias na 

propriedade rural para garantir o financiamento para manutenção e atualização de 

infraestruturas de fornecimento de água para as áreas rurais.  

 

Em diversos países da OCDE há uma crescente competição por recursos hídricos entre 

indústria, consumidores domésticos, agricultura e meio ambiente. A demanda por água 

também afeta os ecossistemas aquáticos, particularmente onde a extração de água excede 

as necessidades ambientais mínimas de rios, lagos e habitats em áreas alagadas. Por outro 

lado, alguns países da OCDE possuem recursos hídricos abundantes e não consideram a 

disponibilidade de água uma questão preocupante em termos de proteção de recursos142.  

 

Os indicadores de recursos hídricos oferecem informações acerca de tendências na 

captação agrícola de água doce e revelam a importância do setor no total de captação de 

água doce. Os indicadores incluem mudanças no monitoramento de áreas irrigadas como 

parte do total de áreas agricultáveis, e as implicações das mudanças na captação da 

eficiência na captação de água na agricultura, medidas em megalitros de água aplicada 

por hectare irrigado. Como o subsetor de irrigação é responsável pela maior parte da 

captação de água doce na maioria dos países da OCDE, é um fator impulsionador central 

que afeta a captação de água doce143.  

 

4. O contexto do Brasil de mudanças climáticas na agricultura  

 

O Brasil é o quinto maior país do mundo em território, e o mais biodiverso. Possui grandes 

áreas de solo fértil, abundantes recursos florestais, hídricos e minerais, e reservas de 

petróleo e gás natural. Recursos naturais têm sido uma constante no desenvolvimento 

 
140 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 108 
141 Ibidem 
142 Ibidem, p. 109 
143 Compendium of Agri-environmental Indicators, 2013, p. 109 
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econômico do país. Assim como em outros países em desenvolvimento, a expansão 

econômica, urbanização e crescimento da renda significam aumento de pressões 

ambientais causadas por maiores demandas por terra, água, energia e transportem, assim 

como aumento da poluição e geração de resíduos. A gestão sustentável e equitativa da 

base de ativos e a quebra do vínculo entre crescimento e pressões ambientais são 

essenciais se o Brasil quiser alcançar o desenvolvimento econômico resiliente e 

inclusivo144.  

 

Durante os anos 2000, expandiu consideravelmente as áreas sob proteção ambiental, o 

que foi crucial para o combate ao desmatamento. A taxa de desmatamento declinou 

drasticamente na Amazônia, desde seu último pico em 2004, apesar das pressões 

manterem-se altas em algumas regiões, principalmente no cerrado. Em 2014, áreas 

protegidas oficialmente cobriam cerca de 17% do território nacional. Áreas terrestres 

adicionais são protegidas dentro de terras indígenas e propriedades rurais privadas que 

observam os dispositivos do Código Florestal. O Código determina que os proprietários 

rurais reservem uma parte de suas terras para conservação e restauração do solo e 

florestas, incluindo áreas em torno de corpos hídricos e áreas sensíveis145.  

 

O Brasil possui uma matriz energética limpa e de baixo carbono, majoritariamente 

baseada no uso de fontes de energia renováveis. Fontes renováveis, principalmente 

hidrelétrica e biocombustíveis, correspondem a mais de 40% do total de fornecimento 

primário de energia no Brasil, uma das parcelas mais altas do mundo. Como resultado, as 

emissões de gases de efeito estufa provenientes da geração e uso de energia são 

relativamente baixas em comparação aos países da OCDE.  

 

Cerca de 12% da água doce do mundo encontra-se no Brasil, e cerca de 70% localizam-

se na Bacia Amazônica. As licenças para o uso da água (para captação ou outros usos) 

são concedidas por agências nacionais ou estatais, dependendo da jurisdição sobre o corpo 

hídrico. Sistemas federais e estaduais de licenciamento da água poderiam ser mais bem 

integrados para aprimorar a gestão da água e bacias fluviais compartilhadas. A captação 

de água, especialmente para agricultura, aumentou drasticamente desde 2000. A escassez 

de água se tornou um problema econômico e social nas áreas mais populosas do sul e 

sudeste do país devido a fatores climáticos e uso ineficiente da água. A infraestrutura 

obsoleta e insuficiente é uma das grandes causas de perdas na distribuição de água.  

 

O framework político para a mitigação de mudanças climáticas é um exemplo da 

integração de preocupações ambientais com políticas setoriais. A Política Nacional de 

Mudança do Clima, criada em 2010, estabeleceu um objetivo de limitar as projeções de 

emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% até 2020. O Brasil lançou 

programas de combate às mudanças climáticas em setores como energia, produção de 

ferro e aço, agricultura e controle do desmatamento. Também foram desenvolvidos 

sistemas de monitoramento da implementação e redução das emissões de gases de efeito 

estufa como resultado desses programas.  

 

O Brasil desenvolveu um Plano de Adaptação às Mudanças Climáticas, lançado em 2008. 

Há um consenso de que as mudanças climáticas podem ter considerável impacto negativo 

 
144 OECD Environmental Performance Reviews: Brazil 2015, p. 26 
145 Ibidem, p. 25 
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em alguns setores econômicos, notavelmente agricultura e infraestrutura, exacerbando 

pressões existentes, como escassez de água. 

 

Desde 1980, o Brasil desenvolve um quadro institucional e político compreensivo para o 

meio ambiente. Os principais órgãos nacionais de formulação de políticas são o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o 

qual gradualmente saiu de seu isolamento e passou a formular políticas setoriais e 

interagir em diálogos com outros ministérios. Isso produziu progressos na integração das 

questões ambientais nas agendas econômica e social.  

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

também desempenhou papel suplementar importante para as agências estatais, 

especialmente em locais em que a capacidade institucional é limitada, como nas regiões 

Norte e Nordeste.  

A combinação brasileira de alta heterogeneidade econômica e social e o seu sistema 

federal descentralizado criam desafios multinível de governança significativos. Houve 

progresso com a Lei Complementar 140/2011 e o Decreto 8.437/2015. No entanto, 

desafios de implementação e coordenação institucional e política ainda permanecem. 

Endereçar essas fraquezas e a baixa capacidade das autoridades subnacionais contribuiria 

com o estabelecimento de um ambiente nacional de estabelecimento e cumprimento de 

requisitos ambientais146.  

   

Até 2018, o Brasil vinha apresentando progresso em áreas importantes para o país, como 

a redução do desmatamento. Em 2014, após um pico no início dos anos 2000, a taxa anual 

de desmatamento na Amazônia legal foi de 75% abaixo da média dos 10 anos 

anteriores147. Esperava-se que o Brasil atingisse suas metas de redução do desmatamento 

na região em 80% até 2020. No entanto, a partir de 2018 as taxas de redução do 

desmatamento sofreram aumento significativo, chegando ao nível mais alto desde 2008. 

Entre agosto de 2019 e julho de 2020 foi 9,5% maior do que o período anterior 

equivalente, de agosto de 2018 a julho de 2019. No período até julho de 2020, quatro 

estados concentraram quase 90% da área desmatada: Pará (46,8%), Mato Grosso (15,9%), 

Amazonas (13,7%) e Rondônia (11,4%).  

 

Segundo o Observatório do Clima, composto por 56 ONGs e movimentos sociais, os 

dados de aumento das taxas de desmatamento indicam uma tendência de desmonte de 

políticas ambientais no Brasil desde janeiro de 2019148.   

 

Mesmo possuindo um quadro legislativo e institucional abrangente e avançado, o Brasil 

precisa endereçar as lacunas de implementação e disparidades regionais e estaduais para 

atingir as metas ambientais estabelecidas. Outro ponto importante para o país é a reversão 

do cenário de enfraquecimento das instituições ambientais e aumento da taxa de 

desmatamento, especialmente em áreas de floresta nativa, como a Amazônia legal.  

 

4.1 Legislação relevante para mudanças climáticas e agricultura no Brasil 

 

A Constituição brasileira reconhece o direito do povo a um ambiente ecologicamente 

equilibrado. Desde a adoção da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981, o Brasil 

 
146 OECD Environmental Performance Reviews: Brazil 2015, p. 27 
147 OECD Environmental Performance Reviews: Brazil 2015, p. 36 
148 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-55140607 
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desenvolveu um quadro legislativo ambiental abrangente e avançado em nacional e na 

maioria dos estados. Há, no entanto, lacunas de implementação. O rigor dos requisitos 

ambientais varia substancialmente nas jurisdições, refletindo prioridades locais e 

limitações de capacidade149.  

 

Além da previsão constitucional, existem diversos outros diplomas legais e regulações 

que tratam de temas ambientais, relevantes para o tema da agricultura e mudanças 

climáticas.  

 

No Brasil, em nível federal, as autoridades com competência para regular sobre a área 

ambiental incluem o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), O Instituto 

Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), o Serviço Florestal Brasileiro 

(SFB) e o Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

 

O CONAMA funciona como um órgão consultivo e regulatório, formado por 

representantes de diversas partes interessadas. 

 

O IBAMA faz cumprir a legislação da legislação ambiental federal. Algumas das funções 

desempenhadas pelo IBAMA são a realização do licenciamento ambiental, 

monitoramento e controle de atividades capazes de danificar o meio ambiente.  

 

O ICMBio implementa medidas sob o sistema nacional de áreas protegidas, como a 

gestão e monitoramento de unidades de conservação; promove programas pertinentes 

para a pesquisa e proteção da biodiversidade; e detém a competência para exercer poder 

de polícia dentro dessas áreas. 

 

O SFB promove o uso estratégico e sustentável de florestas, incluindo através da emissão 

de concessões florestais, da expansão de áreas florestais e a publicação periódica do 

inventário nacional florestal.  

 

No país, todos os níveis do governo compartilham a responsabilidade de proteção do meio 

ambiente, de modo que as regulações das autoridades ambientais federais são 

frequentemente suplementadas por atos de autoridades estaduais e municipais. Cada 

membro da federação é responsável pela política ambiental e cumprimento desta em sua 

própria jurisdição. 

 

Juntas, todas essas autoridades, inclusive em nível local e estadual, formam o Sistema 

Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. E são responsáveis pela regulação, proteção, 

aprimoramento e implementação e cumprimento da qualidade ambiental (Lei 

6.938/1981). 

 

Existem também diversas agências regulatórias federais com competência em áreas 

relevantes de proteção ambiental, sendo elas: a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL); a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

estabelecida com base no artigo 177, 2, III da Constituição Federal pela Lei 9.478/1997 

e supervisionada pelo Ministério de Minas e Energia (MME); a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA); a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

 
149 OECD Environmental Performance Reviews: Brazil 2015, p. 28 
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(ANA); a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); a Agência Nacional 

de Transportes Terrestres (ANTT); a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e a 

Agência Nacional de Mineração (ANM).  

 

No âmbito internacional, o Brasil é membro da OMC desde 1995, da FAO desde 2012, 

quando foi promulgada no país a Constituição da Organização, e do Escritório 

Internacional das Epizootias/Organização Mundial da Saúde Animal. Essas organizações 

são relevantes para os temas de agricultura e mudanças climáticas.  

 

O Brasil também é signatário da Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais 

(IPPC) ratificada pelo país em 1961. 

 

4.2 Aplicação da Regulação 

 

Para investigar incidentes ambientais, as agências ambientais podem abrir processos 

administrativos no qual ficam registrados todos os passos ou ações efetuadas pela agência 

ou por qualquer parte interessada. Esse é o caso tanto para ações de prevenção (como 

processos de licenciamento ambiental), como para ações de cumprimento de leis ou 

regulações ambientais (como multas, advertências, suspensões). As agências ambientais 

podem ordenar inspeções e requerer relatórios técnicos e outras informações para suas 

investigações, desde que o devido processo legal seja seguido.  

 

Para prevenir danos ambientais, a abordagem costuma ser conciliatória e as partes 

interessadas relevantes são encorajadas a submeter toda a informação necessária para a 

investigação pelo órgão ambiental.  

 

Em questões de cumprimento/execução, as regulações preveem ações corretivas e/ou 

medidas para reparação ou compensação que devem ser tomadas por uma parte relevante 

e que ao serem implementadas, podem resultar na redução de uma multa imposta 

anteriormente.  

 

4.3 Organizações não governamentais ambientais 

 

A Lei 7.347/1985 confere às ONGs e outras instituições capacidade jurídica para ajuizar 

ações ambientais coletivas, o que elas fazem com frequência. Essas ações incluem 

processos questionando a legalidade de alguns dos projetos de infraestrutura mais 

significativos dos últimos anos. Adicionalmente, a legislação incorpora diversos 

mecanismos que permites às ONGs, cidadãos e outras partes interessadas para 

participarem em discussões ambientais. Por exemplo, de acordo com o artigo 5 da Lei 

7.802/1989, as ONGs podem questionar ou requerer o cancelamento do registro de 

agroquímicos específicos, caso estes prejudiquem o meio ambiente ou saúde humana. O 

artigo 3 da Resolução 237 do CONAMA dispõe que as autoridades licenciadoras devem 

conduzir audiências públicas durante o processo de licenciamento de projetos capazes de 

causar dano ambiental significativo. Outro exemplo é o artigo 70, 2, da Lei 9.605/1998 

(Lei de Crimes Ambientais), o qual estabelece que qualquer pessoa que testemunhe uma 

ofensa ambiental pode aparecer perante autoridades competentes para desencadear ações 

sancionatórias.  

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) observa as 

seguintes diretrizes políticas: 
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Artigo 5, Lei 9.985/2000: 

 

- Envolvimento da sociedade no estabelecimento e revisão de políticas nacionais para 

áreas protegidas; 

- Participação das comunidades locais na criação, estabelecimento e gestão de áreas 

protegidas; 

- Cooperação com ONGs, outras organizações privadas e indivíduos na gestão de 

atividades como pesquisa científica, educação ambiental, ecoturismo e monitoramento; 

- Incentivar o estabelecimento e gestão e áreas protegidas como parte do sistema nacional 

por comunidades locais e organizações privadas. 

O Artigo 2, Lei 6.938/1981 prevê que a educação ambiental é um dos princípios da 

Política Ambiental Nacional.  

O Artigo 6, da Lei 11.428/2006, sobre a Mata atlântica, explicitamente destaca o princípio 

da gestão democrática. 

O Artigo 3, da Lei 12.187/2009 estabelece que o princípio da participação popular está 

integrado à Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos codifica os seguintes princípios: 

- Cooperação entre os diferentes departamentos relevantes e níveis de governo, assim 

como com as empresas e outros segmentos da sociedade; 

- Direito da sociedade à informação e controle social. 

 

Esses princípios estão previstos nos Artigos 6, V e X, da Lei 12.305/2010.  

 

4.5 Licenças ambientais 

 

O licenciamento ambiental regulado pela Política Nacional do Meio Ambiente é um 

procedimento administrativo sob o qual as licenças ambientais são solicitadas e podem 

ser concedidas para a instalação, expansão ou operação de atividades potencialmente 

nocivas ao meio ambiente. A regra geral é que tais atividades não devam ser conduzidas 

sem licença prévia (Artigo 2, I, da Lei Complementar 140/2011).  

 

O licenciamento ambiental deve ocorrer em um único nível de competência, o que 

significa que a parte interessada deve aplicar o pedido da licença perante uma única 

agência ambiental, conforme determinado pela legislação aplicável (Artigo 13, da Lei 

Complementar 140/2011).  

 

Outras agências com competência sobre matérias pertinentes à atividade em questão 

(água, florestas, direitos indígenas, legados histórico e cultural etc.) são convidadas a 

apresentar sua opinião, quando necessário, como parte do mesmo procedimento.  

 

O quadro regulatório incidente sobre o regime de licenças ambientais está disposto na Lei 

6.938/1981 e na Lei Complementar 140/2011, em adição a outros diplomas legais que 

governam setores específicos.  

 

A duração das licenças pode variar de acordo com a atividade sob análise. Uma licença 

ambiental pode ser transferida. O documento é vinculado à atividade ou à empresa que a 

exerce, não ao portador. Se há uma alteração referente à pessoa responsável pela 

atividade, a licença pode ser transferida de acordo com os procedimentos administrativos 

estabelecidos pela agência ambiental concedente da licença.  
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4.6 Sanções 

 

O Brasil tem um regime de responsabilidade civil, de modo que o poluidor deve reparar 

ou compensar o dano causado ao meio ambiente e a terceiros por sua atividade, 

independentemente de culpa. Dois elementos devem ser apresentados: o dano em si e a 

conexão causal entre o dano e a atividade realizada pelo suposto poluidor (Artigo 14, da 

Política Nacional do Meio Ambiente).  

 

A Lei de Crimes Ambientais e o Decreto 6.514/2008 estabelecem os tipos de ofensa 

ambiental sob a lei brasileira e as correspondentes sanções administrativas, que podem 

incluir: multa pecuniária, diária ou fixa; perda ou restrição de benefícios e incentivos 

fiscais; perda ou suspensão de linhas de crédito; suspensão da atividade causadora do 

dano ambiental.  

 

4.7 Poluição e captação de água 

 

A Lei 9.433/1997 define objetivos, princípios, diretrizes e instrumentos para a proteção, 

uso sustentável e gestão dos recursos hídricos.  

Uma licença separada para o uso de recursos hídricos deve ser concedida pela ANA para 

descarte de esgoto; coleta e uso de água para processos de manufatura; uso de água para 

produção hidrelétrica. A licença para isso, chamada de outorga, deve ser concedida pela 

autoridade federal ou estadual competente.  

 

A Lei 9.605/1998 dispõe os ilícitos administrativos e criminais contra o meio ambiente 

relacionados aos recursos hídricos para atividades licenciadas ou não. Não há uma 

proibição expressa de atividades, mas na prática uma licença pode ser recusada com base 

nos princípios da precaução ou prevenção, de modo que a pessoa responsável pela 

atividade não pode continuar.  

 

Além disso, qualquer um que utilize recursos hídricos (para captação, descarte ou outro 

propósito) sem, ou em desconformidade, com a licença necessária, ou em violação à Lei 

9.433/1997 e regulações relacionadas, comete um ilícito e é passível de responsabilização 

criminal e administrativa, e responsável por reparar qualquer dano causado.  

 

Os poluidores devem compensar ou reparar o dano causado aos recursos hídricos e a 

terceiros por suas atividades, independentemente de culpa. O não cumprimento das 

medidas indicadas para remediação dos danos ambientais relacionados à água pode 

desencadear a responsabilização civil e criminal. Sanções penais e administrativas 

estabelecidas na Lei de Crimes Ambientais e no Decreto 6.514/2008 podem ser impostas 

sobre usuários de recursos hídricos que violem a legislação incidente.  

 

4.8 Poluição do ar 

 

No Brasil, um estatuto federal dedicado à tutela da poluição do ar, semelhante ao Clean 

Air Act dos Estados Unidos, não existe. Porém, a Lei 6.938/1981 estabelece o regime 

legal geral sobre a prevenção, mitigação e controle da poluição em nível federal, o qual 

se aplica à poluição do ar. 
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Provisões mais detalhadas estão contidas em diversas resoluções do CONAMA, emitidas 

para regular a Lei 6.938; assim como em leis estaduais e regulações, que podem ser mais 

estritas, mas devem observar os standards mínimos previstos nas resoluções do 

CONAMA.  

 

A Lei 9.605/1998 estabelece os ilícitos administrativos e penais relacionais a emissões 

aéreas e atividades proibidas, como emissão de poluentes sem as licenças ou em violação 

a uma licença.  

 

A Lei 6.938 codifica o princípio do poluidor pagador e estabelece o regime de 

responsabilidade civil objetiva para danos ambientais (incluindo emissões nocivas). O 

órgão regulatório competente pode determinar que o poluidor controle ou minimize as 

emissões para prevenir dano ambiental.  

 

4.9 Mudança Climática 

 

O Brasil é parte da UNFCC, do Protocolo de Kyoto e do Acordo de Paris, promulgados 

pelos Decretos 2.652/1998, 5.445/2005 e 9.073/2017, respectivamente.  

 

A Política Nacional de Mudanças Climáticas foi estabelecida para implementar o 

Protocolo de Kyoto pela Lei 12.187/2009, regulada pelo Decreto 7.390/2010. 

Dentre outros instrumentos previstos nesses estatutos, estão os planos setoriais de 

mitigação e adaptação, que incluem metas, indicadores, ações e mecanismos de 

monitoramento. Esses planos, em sua maioria já finalizados, tinham como objetivo 

informar um processo de revisão para atualizar e ajustar o Plano Nacional sobre Mudança 

do Clima, adotado em 2008.  

 

Os planos setoriais cobrem as seguintes áreas: prevenção e controle do desmatamento na 

Amazônia e Cerrado; energia; agricultura de baixo carbono; indústria; mineração; aço; 

transporte e mobilidade urbana; mitigação e adaptação no setor de saúde.  

 

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima estrutura-se em torno da mitigação, 

adaptação, pesquisa e desenvolvimento, educação, construção de capacitação e 

comunicação.  

 

O Plano possui oito objetivos:  

 

- Identificar, planejar e coordenar ações de adaptação e mitigação; 

- Aumentar a eficiência e aplicação de melhores práticas em todos os setores da economia; 

- Manter a grande proporção de renováveis já presentes na matriz energética brasileira; 

- Aumentar a parcela de biocombustíveis no transporte nacional e promover a 

estruturação de um mercado internacional para biocombustíveis sustentáveis; 

- Reduzir as taxas de desmatamento de maneira sustentável em todos os biomas 

brasileiros, com o objetivo de zerar o desmatamento; 

- Eliminar a perda de áreas florestais; 

- Fortalecer ações intersetoriais que visam reduzir as vulnerabilidades das populações; 

- Buscar identificar impactos ambientais resultantes de mudanças climáticas e estimular 

pesquisas científicas para informar a criação de uma estratégia nacional de adaptação 

econômica.   
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O Plano prevê o envolvimento de todas as unidades políticas e partes interessadas na sua 

implementação, como já aconteceu em sua fase de criação, além da implementação 

periódica de revisões e possíveis ajustes.  

 

Como desdobramento do plano nacional, em 2015 o Brasil submeteu sua Contribuição 

Nacionalmente Determinada (NDC) sob o Acordo de Paris. Essa NDC inclui um 

compromisso com a redução de emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos 

níveis de 2005 até 2025. De acordo com a NDC, as contribuições propostas pelo Brasil 

são consistentes com as metas de Paris de 2º C de aquecimento. Há um processo em 

andamento para criação de uma estratégia nacional para implementação e financiamento 

da NDC, envolvendo todos os níveis governamentais, setores econômicos relevantes e, 

através do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, todas as outras partes interessadas.  

 

Com a pendência da aprovação da estratégia para a NDC, medidas relacionadas estão 

previstas na Plano Nacional de Energia (PNE), como parte dos poderes e deveres da ANP. 

Entre esses objetivos, o PNE busca reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de 

outros poluentes pelos setores de energia e transporte, incluindo o uso de biocombustíveis 

(Artigo 1 a 8, da Lei 9.478/1997).  

 

Esquemas de comércio de carbono/emissões: 

 

O sistema legal brasileiro regula o mercado de compra e venda de créditos de carbono 

sob o Protocolo de Kyoto. Aqueles que promovem a redução de emissões podem 

comercializar créditos de carbono com outros países que ainda não atingiram suas metas. 

De acordo com as regras legais, especialmente o Artigo 41, I, do Código Florestal (Lei 

12.651/2012) e a Política Nacional de Mudança do Clima (Lei 12.187/2009), reduções de 

emissões através de REDD+ (reduzir emissões geradas pelo desmatamento e degradação 

florestal), reguladas nacionalmente como pagamentos por serviços ambientais, podem ser 

convertidas em créditos negociáveis, incluindo em bolsas de valor internacionais.  

Em 2020, visando estimular o mercado nacional de carbono, três regulações foram 

emitidas: 

- Regulação 288 do Ministério do Meio Ambiente cria o Programa Nacional de 

Pagamento por Serviços Ambientais, e tem como alvo a proteção e restauração de porções 

do território nacional cobertas com vegetação nativa em todos os biomas e promoção de 

coerência entre políticas florestais e climáticas, com um projeto piloto a ser lançado na 

Amazônia.  

- Resolução 3 da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) reconhece o mercado 

voluntário de carbono e sua contribuição para redução das emissões nacionais como 

complementação e reforço das ações governamentais nessa seara.  

- Regulação 518, do Ministério do Meio Ambiente, cria o Floresta + Carbono sob a 

Portaria 288/2020, que visa incentivar o mercado voluntário público e privado de créditos 

de carbono gerados a partir de REDD+, ao permitir que o mercado estabeleça suas 

próprias regras e standards sem impactar compromissos governamentais oficiais.  

 

Além disso, a Lei 13.576/2017 rege a Política Nacional de Biocombustíveis e foi 

aprovada como um desdobramento da adoção do Acordo de Paris. A lei estabelece o 

RenovaBio, um mercado de carbono mandatório que beneficia produtores de 

combustíveis renováveis, incluindo biometano, com direito a emitir e ofertar créditos de 

descarbonização através do uso de biocombustíveis (CBios) para empresas que 

distribuem combustíveis fósseis para compensar suas emissões. Cada distribuidor de 
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combustíveis fósseis está vinculado a uma meta anual de redução, estabelecida de acordo 

com o objetivo nacional e que leva em consideração a participação de mercado da 

empresa.  

 

4.10 Análise de impacto ambiental 

 

O licenciamento ambiental, estabelecido na Lei 6.938/1981, é um dos métodos de 

prevenção de danos ambientais. O processo administrativo de licenciamento inclui 

análise e medição dos possíveis efeitos ambientais de uma atividade antes de emitir a 

licença respectiva.  

 

Quando a atividade é considerada potencialmente lesiva, o licenciamento deve ser 

precedido de um Estudo de Impacto Ambiental e um Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA), conforme definido pela Resolução 001/1986 do CONAMA. 

 

Outras atividades, capazes de resultar em impactos menores, são avaliadas por tipos mais 

simples de análises ambientais, dispostas em regulações específicas ou em nível estadual.  

 

A Lei Complementar 140/2011 estabelece que o processo de licenciamento é concentrado 

em um único órgão competente. Dependendo da natureza da atividade, a análise pode 

envolver considerações por outras agências e a emissão de licenças e autorizações 

específicas, como licenças de uso de água e certificados de zoneamento urbano, como 

pré-requisitos para concessão do licenciamento ambiental. 

 

4.11 Habitats e biodiversidade 

 

O principal estatuto que rege a proteção de habitats e biodiversidade é a Lei 9.985/2000, 

que estabelece e regula o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. A lei prevê 

diferentes categorias de unidades de conservação, de acordo com os objetivos a serem 

perseguidos e o grau de proteção a ser atingido em cada caso. O estatuto cria um regime 

específico de governança para cada categoria, com restrições personalizadas e 

requerimentos para atividades humanas dentro desses regimes. Para as categorias 

submetidas à proteção mais estrita, apenas a pesquisa científica e turismo limitado estão 

permitidos. Em outras categorias de unidades de conservação, que incluem 

desenvolvimento sustentável entre os seus objetivos, uma variedade de atividades 

humanas é permitida, desde que respeitem o zoneamento da área e outras especificações 

do plano de gestão.  

 

O Brasil é parte de diversas convenções de biodiversidade, incluindo a Convenção de 

Diversidade Biológica, e seus Protocolos de Kyoto, a Convenção de Ramsar sobre Terras 

Alagadas, a Convenção sobre Espécies Migratórias e a Convenção sobre o Comércio 

Internacional de Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Selvagem. 

 

4.12 Terras contaminadas   

 

A Resolução 420/2009 do CONAMA estabelece as regras gerais e orientações técnicas 

sobre a qualidade do solo e níveis permitidos de substâncias químicas no solo, juntamente 

com diretrizes para a gestão ambiental de áreas contaminadas.  

 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde 165 

Onde há evidência de substâncias químicas em concentrações que podem causar dano à 

saúde humana ou ambiental, os órgãos competentes devem conduzir análises de risco e 

desenvolver medidas específicas de gestão para a proteção da população e ecossistema 

expostos. A gestão, com o objetivo de garantir concentrações aceitáveis de poluentes, 

consiste em proteger o solo, preventivamente para manter sua funcionalidade, ou de 

forma corretiva para restaurar ou recuperar sua qualidade para um estado compatível com 

os usos pretendidos e a proteção da saúde humana e do meio ambiente.   

 

Onde há suspeita de contaminação de uma área como resultado da conduta humana, os 

seguintes procedimentos devem ser conduzidos: análise preliminar; investigação de 

confirmação; investigação detalhada; análise de risco; ações de intervenção; 

monitoramento até a conclusão.  

 

Análises de qualidade do solo devem ser realizadas com base nas Referências de Valores 

de Qualidade, Prevenção e Investigação. A responsabilidade pelo estabelecimento de tais 

valores é do Estado, através do órgão ambiental respectivo, considerando as ocorrências 

naturais e concentrações de substâncias químicas no solo. 

 

Sob a legislação cível, o poluidor deve compensar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros por sua atividade 9Artigo 14, da Política Nacional de Meio 

Ambiente). Sanções penais e administrativas estão dispostas na Lei de Crimes Ambientais 

e no Decreto 6.514/2008.  

 

4.13 Impostos Ambientais 

 

Impostos existentes estão sendo utilizados para induzir comportamentos mais limpos 

ambientalmente e preservacionistas.  

 

Sob o Artigo 17, B, da Lei 6.938/1981, o IBAMA e a instituição da Taxa de Controle e 

Fiscalização Ambiental (TCFA) detém o poder de controlar e supervisionar atividades 

potencialmente poluidoras que fazem uso de recursos naturais.  

 

A TCFA é uma espécie de tributo para controle e fiscalização das atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Ela é definida pelo 

cruzamento do grau de potencial poluidor com o porte econômico do empreendimento. 

Essas informações são fornecidas pelo próprio contribuinte ao se inscrever no Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 

Ambientais. 

 

O perfil da pessoa tachável e o montante a ser pago estão definidos na Política Nacional 

de Meio Ambiente.  

 

Desde 2004 uma proposta de lei vem sendo analisada pelo legislativo brasileiro. Seu 

objetivo é reformar o sistema nacional de licenciamento ambiental. Esse desdobramento 

vem da necessidade de aprimorar o sistema existente e conferir maior agilidade aos 

processos de licenciamento, respondendo a um anseio da indústria e do governo de 

reacender a economia de forma sustentável.  
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4.14 Preocupações ambientais na agricultura 

 

Questões ambientais fazem parte das políticas de apoio à agricultura no Brasil. Um dos 

exemplos mais relevantes é a isenção de áreas de reserva legal e áreas de preservação 

permanente do imposto sobre terras rurais (ITR).  

 

O ITR é um imposto regulado pela Lei 9.393/1996, a qual estabelece a isenção para áreas 

de reserva legal e preservação permanente, desde que preenchidos certos requisitos. Os 

mais relevantes são: 

 

- A propriedade deve estar registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Trata-se de 

um registro público, compulsório para todas as propriedades rurais, e tem como objetivo 

incorporar toda informação relativa às áreas de reserva legal e preservação permanente, 

vegetação, áreas consolidadas, e outras, para criar uma base de dados para controle, 

monitoramento e planejamento ambiental e econômico de combate ao desmatamento.  

- Apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), um documento ligado ao registro 

de áreas protegidas de uma propriedade rural perante o IBAMA.  

 

Assim, se o proprietário rural genuinamente preserva essas áreas, será beneficiado pela 

isenção da taxa.  

 

O pagamento pelos serviços ambientais, categoria em que se enquadram os créditos de 

carbono, é outra forma de apoio, e trata-se de um pagamento ao agricultor ou proprietário 

rural que observar certas práticas sustentáveis, garantindo a continuidade dos serviços 

ambientais, como a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos.  

 

Em janeiro de 2021 foi promulgada a Lei 14.119, que institui a Política Nacional de 

Pagamento por Serviços Ambientais, e adequa outras leis à nova política. Além disso, há 

diversos programas estabelecidos pelas autoridades públicas, conduzidos por agências 

ambientais, como o programa ProdutorES de Água, conduzido pelo Instituto Estadual do 

Estado do Espírito Santo. Tais programas beneficiam, através de pagamentos, os 

proprietários de terras rurais que preservam a vegetação em suas propriedades, 

combatendo a erosão, sedimentação e o aumento de infiltração de água no solo.  

 

Outra iniciativa de pagamento por serviços ambientais implementada é a Conexão Mata 

Atlântica, criada em conjunto pelas autoridades federais e pelos Estados de São Paulo, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro, também endossada pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Os proprietários rurais que aderem ao programa devem cumprir 

as boas práticas ambientais (como conservação da vegetação, medidas de reflorestamento 

e conversão produtiva) quando áreas que apresentam baixa produtividade são 

transformadas em sistemas de maior função ecológica, como os sistemas agroflorestais. 

Os produtores selecionados, que devem se inscrever no programa por meio de edital, 

recebem apoio financeiro e técnico. 

 

Uma parte interessada em ingressar um dos programas de pagamento por serviços 

ambientais busque informações e condições nas agências ambientais relevantes dos 

estados brasileiros.  
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No Brasil, áreas como planaltos e margens de corpos de água são protegidas pela 

Constituição Federal e pela Lei 12.651/2012, o Código Florestal. Os dois tipos principais 

de áreas protegidas são as áreas de preservação permanente e as reservas legais.  

 

4.15 Avaliação do Brasil pela OCDE sobre a adesão de recomendações de 

performance ambiental  

 

O Relatório da OCDE sobre a adesão do Brasil às recomendações de performance 

ambiental demonstra que o país desenvolveu um quadro legislativo robusto sobre 

informação ambiental, água, gestão de resíduos e biodiversidade. No entanto, maiores 

esforços são necessários para traduzir as previsões legais em práticas efetivas de 

promoção da sustentabilidade150.  

 

A legislação brasileira acerca do acesso público a informações sobre o meio ambiente 

está alinhada com as boas práticas internacionais. Porém, a ausência de relatórios 

ambientais periódicos, sistematização precária de indicadores, integração limitada entre 

bases de dados e informação limitada sobre a performance ambiental de empresas 

privadas indicam que o Brasil precisa aprimorar sua gestão de informações ambientais se 

quiser entrar em conformidade com os instrumentos legais da OCDE nessa área.  

 

O Brasil está no caminho para implementar um framework de gestão da água alinhado 

com o instrumento legal da OCDE sobre água. O país fortaleceu sua estrutura de 

governança para gestão de recursos hídricos, apesar de que comitês locais de gestão ainda 

precisam ser estabelecidos para alguns corpos hídricos. O quadro de gestão de riscos para 

a água foi fortalecido. Os standards de qualidade e monitoramento da água são concretos, 

de forma geral. Porém, o monitoramento e controle de pesticidas em corpos hídricos 

precisa ser reforçado.  

 

Na área de gestão de resíduos sólidos, o Brasil desenvolveu programas de extensão da 

responsabilidade do produtor e fechou muitos aterros não regularizados. As taxas de 

coleta de lixo e a participação na coleta seletiva estão aumentando lentamente. No 

entanto, a coleta não seletiva e o descarte final em aterros sanitários continuam a dominar, 

aterros a céu aberto ainda existem e a recuperação de resíduos não aumentou desde 2010. 

Regulações de gestão de resíduos perigosos não são suficientemente cumpridas, com 

muitos municípios tolerando a prática de descarte de resíduos perigosos em aterros 

municipais. Esforços consideráveis serão, portanto, necessários para implementar 

princípios de gestão de resíduos sólidos. 

 

O país tem um framework legislativo abrangente e consistente para a conservação e uso 

sustentável da biodiversidade. Porém, as crescentes taxas de desmatamento e outras fortes 

pressões sobre a riqueza natural do Brasil requer mais esforços em todos os níveis de 

governo para implementar esses requisitos rigorosos. Instrumentos econômicos para a 

proteção da biodiversidade, como pagamentos por serviços ecossistêmicos e 

compensações de biodiversidade continuam a ser amplamente utilizadas, mas nem 

sempre de forma eficaz. A adoção em 2015 de uma lei sobre a partilha equitativa dos 

benefícios da biodiversidade requer a devida consideração dos interesses das 

comunidades tradicionais. Esta lei é uma conquista notável, mas sua implementação 

precisa de mais atenção. O Brasil ainda não adota regras claras para a quantificação da 

 
150 Evaluating Brazil’s progress in implementing Environmental Performance Review recommendations 
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compensação ambiental pela perda de biodiversidade como parte do licenciamento 

ambiental. 

 

Nas outras áreas ambientais avaliadas, as políticas e práticas estão aquém dos padrões da 

OCDE. O brasil falhou em corrigir problemas com a avaliação de impacto ambiental 

(EIA) ou fortalecimento da integração de considerações ambientais em políticas e planos 

públicos. Lacunas permanecem na implementação do princípio do poluidor-pagador, 

integração da prevenção e controle da poluição e desempenho ambiental de instalações 

públicas. Há amplo espaço para expandir o uso de instrumentos econômicos para alcançar 

os objetivos, incluindo nos setores da energia e transportes. 

 

No que diz respeito ao princípio do poluidor-pagador, a legislação e o quadro de políticas 

do Brasil estão parcialmente alinhados com os instrumentos legais relevantes da OCDE. 

No entanto, a quantidade de subsídios para atividades poluentes, como combustíveis 

fósseis e produção de pesticidas, permanece alta. A estrutura regulatória para 

responsabilidade por poluição acidental é adequada, mas a recuperação dos custos de 

limpeza dos operadores é insuficiente. 

 

O quadro legislativo para a análise de impacto ambiental de projetos (realizada como 

parte do licenciamento ambiental) é adequado, mas deficiências há muito identificadas 

relacionadas a aspectos-chave como consideração de alternativas e participação do 

público não foram corrigidas. A avaliação ambiental estratégica de planos e programas é 

esporádica, sem regulamentos relevantes ou orientação de implementação. 

 

O Brasil aplica elementos integrados de prevenção e controle da poluição, por exemplo, 

emitindo licenças e realizando fiscalizações que abrangem todos os meios ambientais. No 

entanto, a coordenação institucional, integração de instrumentos de política ambiental 

com planejamento de uso da terra e capacitação para monitoramento ambiental e agências 

de fiscalização, devem ser fortalecidos. 

 

O Brasil também precisa melhorar a performance ambiental das operações e prédios do 

governo por meio do estabelecimento de objetivos claros e medidas de apoio, 

promovendo compras públicas verdes e criando mecanismos para monitorar o progresso. 

Os numerosos fundos ambientais do país são geralmente gerenciados por profissionais e 

bem monitorados. No entanto, o Brasil não acompanha sistematicamente as despesas com 

questões ambientais. 

 

Na área da biodiversidade, o Brasil desenvolveu um quadro político rigoroso e abrangente 

para a proteção e uso sustentável da biodiversidade que é amplamente consistente com as 

recomendações da OCDE, assim como com a CBD.   

 

O uso de instrumentos econômicos pode ser ampliado para apoiar os objetivos da política 

ambiental. O brasil fez progressos claros na expansão da implementação e coleta eficaz 

de cobrenças sobre resíduos e água. No entanto, o país não implementou a recomendação 

da Revisão de Performance Ambiental de 2015 da OCDE para estabelecer impostos 

especiais de consumo de energia para todos os setores e vinculá-los a parâmetros 

ambientais (como as emissões de CO2). A tributação de veículos também deve estar mais 

intimamente ligada a critérios ambientais para promover soluções de transporte mais 

limpas. Com exceção das taxas sobre efluentes de águas residuais, o Brasil não aplica 

impostos sobre a poluição da água. 
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Graças à sua longa tradição de promoção de energia renovável, o Brasil tem uma das 

matrizes de energia mais limpas do mundo. A rotulagem da eficiência energética tem tido 

sucesso na redução do consumo de eletricidade nas residências, mas há amplo espaço 

para programas de eficiência energética mais ambiciosos. Os preços da energia não 

refletem os custos sociais relacionados à produção e ao consumo de energia. Progresso 

importante foi alcançado no campo de controle da poluição do ar. Conquistas notáveis 

incluem novos padrões de qualidade do ar (embora sejam menos rigorosas do que as 

melhores práticas internacionais), padrões atualizados de emissões de veículos e 

progresso no estabelecimento de um sistema nacional de monitoramento da qualidade do 

ar. 

 

O Brasil fortaleceu seu framework de planejamento de infraestrutura de transporte e 

investimentos, o que traz oportunidades para integrar ainda mais os objetivos ambientais 

no setor. O Brasil está progredindo na construção de ferrovias interestaduais. Ao mesmo 

tempo, as prioridades ambientais no setor de transporte público urbano variam entre os 

estados e municípios. A formulação obrigatória de planos locais de mobilidade urbana foi 

adiada várias vezes e ainda não foi aplicada. O Banco Nacional de Desenvolvimento 

recentemente reduziu os investimentos em sistemas de transporte público urbano. 

 

O Relatório demonstra que o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer na área 

ambiental para atingir o nível de conformidade necessário para a acessão à OCDE, sendo 

necessários maiores esforços para alinhas a legislação, políticas e práticas com os 

instrumentos legais relacionados ao meio ambiente.  

 

CONCLUSÕES 

 

O setor agrícola é um dos principais setores responsáveis pelas mudanças climáticas. Os 

esforços globais coletivos para mitigar as emissões de gases de efeito estufa no setor 

agrícola não tem sido suficientes. Uma contínua falta de progresso pode gerar emissões 

diretas e indiretas da agricultura, tornando-se a maior fonte global de emissões de gases 

de efeito estufa até o meio do século, enquanto a descarbonização é mais rápida em outros 

setores. Com o reconhecimento crescente da relevância das emissões da agricultura, é 

imperativo analisar como políticas alternativas no setor agrícola podem contribuir para 

os ambiciosos esforços globais de mitigação e com a construção de conhecimento acerca 

dos seus potenciais impactos socioeconômicos.  

 

O nexo de uso da terra, conforme denominação da OCDE, é central em muitas questões 

ambientais e socioeconômicas que envolvem a sociedade, inclusive mudanças climáticas 

e emissões de gases de efeito estufa. Globalmente, as emissões de gases de efeito estufa 

dos setores de uso da terra somam cerca de 23% das emissões antropogênicas, e a perda 

e degradação e ecossistemas terrestres ameaça de extinção 25% das espécies animais e 

vegetais. Com a população mundial projetada para crescer a até cerca de 10 bilhões até 

2050, a produção de alimentos terá que aumentar significativamente. Adicionalmente, 

ações globais de combate às mudanças climáticas irão incluir aumentos substanciais na 

produção de energia de biomassa, aumentando as pressões globais sobre os sistemas de 

uso da terra. Devido à natureza interconectada desses desafios de biodiversidade, clima, 

terra e alimentos, a coordenação e coerência entre diferentes políticas governamentais 

que afetam o nexo de uso da terra é crucial. 
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O destaque a questões do uso da terra em diferentes estratégias nacionais relevantes para 

esse nexo, e o grau de coerência entre estratégias, varia substancialmente de país para 

país. De modo geral, as poucas estratégias e planos nacionais examinados são específicos 

o suficiente para facilitar a ação coerente nesse nexo pelos vários Ministérios e outras 

partes interessadas envolvidas. Apesar da existência de desalinhamentos entre as 

estratégias nacionais, poucas delas explicitamente reconhecem isso.  

 

A coordenação institucional fraca e arranjos institucionais complexos contribuem para os 

desalinhamentos de políticas. O poder de tomada de decisão relevante no nexo de uso da 

terra é repartido entre diferentes instituições dos governos nacionais, subnacionais e 

atores privados, incluindo aqueles que produzem e comercializam produtos relevantes 

para o nexo em múltiplos países. Essa divisão de poder complica a implementação de 

políticas devido à pouca coordenação horizontal e vertical e diferentes capacidades e 

prioridades institucionais. Os países dos estudos de caso realizados pela OCDE trabalham 

para melhorar a coordenação de políticas relevantes no nexo de uso da terra, em parte 

pela intensificação da coordenação de ministérios nacionais e subnacionais.  

 

A variedade de instrumentos políticos utilizados no nexo de uso da terra é grande e as 

suas interações uns com os outros e os amplos sistemas de governança são multifacetados. 

Apesar da variedade de instrumentos, existem temas comuns. Em primeiro lugar, a 

implementação efetiva de políticas para o uso sustentável da terra nas propriedades rurais 

requer sistemas e instituições de registro das propriedades, conceção de licenças e 

fiscalização do uso dos recursos naturais. Em segundo lugar, em todos os países dos 

estudos de caso da OCDE, as externalidades negativas associadas com certos tipos de uso 

da terra permanecem majoritariamente sem precificação ou abaixo do preço, o que 

significa que os benefícios oferecidos pelos ecossistemas para a sociedade, exceto a 

produção de alimentos, não se refletem nas políticas de uso da terra.  

 

Em contraste, o apoio governamental para a produção agrícola é significativo (com 

exceção da Nova Zelândia). Esse apoio inclui subsídios que podem incentivar práticas 

insustentáveis e a expansão da agricultura. Em terceiro lugar, metas quantitativas em nível 

nacional ou políticas para reduzir impactos do uso da terra associados à perda e 

desperdício de alimentos, e ao comércio internacional de produtos agrícolas e florestais, 

são insuficientes ou inexistentes.  

 

O uso global da terra atualmente é instável. Conforme a população mundial aumenta e as 

economias se desenvolvem, as demandas sobre os sistemas de uso da terra irão aumentar. 

Consequentemente, fornecer alimento suficiente, mitigar as emissões de gases de efeito 

estufa, armazenar carbono em ecossistemas e combater a perda de biodiversidade são 

tarefas desafiadoras. Historicamente, as mudanças globais no uso da terra, 

predominantemente pela expansão e intensificação da agricultura, provocaram declínios 

na biodiversidade, com cerca de 25% das espécies de plantas e animais agora ameaçadas 

de extinção, degradação de 74% da superfície terrestre mundial, e emissões significativas 

de gases de efeito estufa.  

 

À medida que as pressões sobre os sistemas de uso da terra aumentam, a necessidade de 

mudanças transformativas para combater práticas insustentáveis de uso da terra também 

cresce. Há um conjunto cada vez maior de evidências sobre os impactos atuais e esperados 

gerados pelos padrões de consumo da população. No entanto, a compreensão do que 

constitui um sistema sustentável de uso da terra e quais instituições, estratégias e políticas 
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são necessárias para a criação desses sistemas em nível global, regional e nacional ainda 

estão em evolução.  

 

As emissões de gases de efeito estufa precisam atingir o seu ápice assim que possível e 

então decair rapidamente para atingir as metas do Acordo de Paris. O Acordo requer 

explicitamente que os países tomem medidas para conservar e melhorar, caso necessário, 

os sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa, incluindo florestas, e agir para 

implementar e apoiar iniciativas de REDD+. O Acordo de Paris também reconhece a 

importância de salvaguardar a segurança alimentar, e a vulnerabilidade de sistemas de 

produção de alimentos às mudanças climáticas. Mesmo considerando as limitações 

ligadas à proteção da segurança alimentar, REDD+ e reflorestamento possuem potencial 

significativo para mitigação das emissões de CO2 e equivalentes provenientes do uso da 

terra. A implementação de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) 

submetidas pelos países para a Conferência da UNFCCC tem potencial para converter o 

uso da terra de uma fonte global de emissões antropogênicas para um sumidouro de 

carbono até 2030. Atingir as metas de longo prazo do Acordo de Paris através do uso dos 

diversos instrumentos de políticas disponíveis para os governos é essencial para assegurar 

a sustentabilidade do nexo de uso da terra e evitar mais impactos negativos das mudanças 

climáticas sobre o setor agrícola, ecossistemas, biodiversidade e a saúde humana.    

 

A OCDE monitora as conexões entre meio ambiente e agricultura, identificando políticas 

agrícolas bem-sucedidas que contribuem para a mitigação de impactos ambientais 

negativos ao mesmo tempo que aumentam os impactos positivos. A Organização oferece 

recomendações para melhorar a coerência política para performance ambiental do setor 

agrícola. Um dos instrumentos essenciais da OCDE para analisar a performance 

ambiental dos países e informar recomendações e diretrizes são os indicadores 

agroambientais. 

 

O trabalho da OCDE sobre os indicadores agroambientais é primariamente voltado aos 

formuladores de políticas e ao público em geral interessado no desenvolvimento, 

tendências e uso dos indicadores agroambientais para propósitos políticos. O foco desse 

trabalho é concentrado particularmente às definições de indicadores, metodologias e 

cálculo de indicadores. Muitos dos indicadores agroambientais que estão sendo 

desenvolvidos possuem importância que vai além dos países membros da OCDE, por 

exemplo, sobre questões que envolvem a cobertura do solo e qualidade da água, e o uso 

de nutrientes, pesticidas e água pela agricultura.  

 

Devido ao impacto significativo da agricultura sobre o meio ambiente, o desenvolvimento 

desses indicadores é essencial para monitorar os impactos do setor e informar processos 

de tomada de decisão e criação de políticas para minimizar os impactos negativos e 

aumentar os impactos positivos e a sustentabilidade do setor.  

 

Conforme demonstrado pelo Relatório sobre a avaliação do progresso do país na 

implementação das recomendações da revisão de performance ambiental e promoção do 

alinhamento com o acquis regulatório da OCDE sobre meio ambiente, o Brasil expressou 

interesse em alinhar suas políticas e práticas com o acquis regulatório sobre meio 

ambiente.  

 

Segundo o documento, o Brasil ainda não está totalmente alinhado com os standards 

ambientais e as boas práticas da OCDE. Porém, a existência de extensiva legislação 
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ambiental e a sociedade civil ativa colocam o Brasil em uma posição em que é possível 

atingir um nível aceitável de alinhamento.  

 

Para tal, o país precisa aprimorar e utilizar de forma mais efetiva as políticas que o país 

já possui ou já começou a desenvolver. Em diversas áreas de política, a legislação e 

regulação já se conformam ou até superam as provisões relevantes da OCDE presentes 

nas Recomendações sobre meio ambiente. Como já indicado em documentos de avaliação 

de performance ambiental anteriores, o desafio do Brasil para o futuro é transpor as suas 

provisões legais para a realidade. Trata-se de assegurar recursos financeiros e humanos 

suficientes, melhorar a coordenação entre os níveis do governo e assegurar a 

implementação política efetiva, incluindo garantias de conformidade, em nível 

subnacional.  

 

Na área da biodiversidade, o Brasil continuai a avançar na utilização de instrumentos 

econômicos, tanto através de nova legislação como colocando em prática pré-requisitos 

administrativos para a implementação bem-sucedida dos instrumentos. O país mostrou 

sua capacidade para efetivamente frear a perda de ecossistemas biodiversos e controlar o 

desmatamento. As políticas que contribuíram para isso precisam ser mantidas, reforçadas 

e expandidas para confrontar os picos recentes de desmatamento e perda da 

biodiversidade. 

  

A legislação brasileira sobre recursos hídricos alinha-se com as boas práticas 

internacionais, mas demanda melhor implementação. Isso vale para a gestão de resíduos. 

O controle da qualidade do ar é pouco desenvolvido e enfrenta diversos desafios de 

implementação, mas poderia valer-se da experiência do país com a gestão da água como 

modelo para a implementação de uma política nacional de qualidade do ar. No setor de 

infraestrutura, políticas sobre energia já foram criadas de acordo com quadros de 

planejamento bem estruturados, o que possibilita uma integração mais efetiva de aspectos 

ambientais no setor com esforços relativamente pequenos.  

 

Uma reforma do processo de análise de impacto ambiental, atualmente o instrumento 

regulatório mais importante para controlar os impactos ambientais negativos da atividade 

econômica no Brasil, poderia se beneficiar de avaliações de alta qualidade e 

recomendações feitas por cortes de auditoria ou pela academia. Análises ambientais 

deveriam avançar em direção à melhor avaliação e efetiva mitigação de impactos e não à 

simplificação procedimental.  

 

O alinhamento do Brasil com o princípio do poluidor-pagador requer a adoção do grandes 

reformas voltadas ao corte de subsídios para atividades ambientalmente nocivas. O 

alinhamento integrado da prevenção da poluição com a abordagem de controle poderia 

ser fortalecido através de maior coordenação de agências governamentais, melhor 

integração dos instrumentos ambientais com o planejamento de uso da terra e da garantia 

de recursos humanos e financeiros suficientes para o monitoramento e fiscalização 

ambiental. Controle de poluição acidental, incluindo derramamentos de óleo, é outra área 

na qual um arranjo institucional melhor e mais orientação são necessários para 

implementar a legislação já existente. Para aprimorar a performance ambiental de 

instituições públicas, o Brasil precisa estabelecer objetivos claros e reavivar mecanismos 

institucionais desenhados para orientar ações e rastrear o progresso.  
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É importante frisar que o Brasil fez progresso limitado na implementação das 

recomendações feitas pela OCDE na Revisão de Performance Ambiental de 2015. Assim, 

com poucas exceções, as recomendações feitas pela Organização permanecem válidas. 

Isso significa que o governo federal brasileiro deve se engajar mais e melhor suas 

agências e oficiais estaduais e locais para acelerar os avanços na implementação das boas 

práticas da OCDE no país e trilhar um caminho mais sustentável para entrada na 

Organização.       
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Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar o tema transporte e mudanças climáticas no âmbito da OCDE e no 

contexto nacional brasileiro através da Política Nacional de Mobilidade Nacional. Primeiramente, o artigo apresenta 

quais são as principais conclusões dos relatórios da OCDE sobre transporte e mudanças climáticas e posteriormente 

são apresentados alguns dos principais indicadores que a organização conta sobre o tema. Por fim, são apresentados os 

principais aspectos da legislação nacional que lidam com a relação entre transporte e mudanças climáticas. 

 

Palavras-Chave: transporte, mudança climática, OCDE, Brasil. 

 

Abstract: The article aims to present the theme of transport and climate change in the scope of the OECD and in the 

national context through the National Policy of National Mobility. First, the article presents what is the main 

information in the OECD's reports on transport and climate change and, for example, is needed from some of the main 

indicators of the organization on the topic. Finally, the main aspects of national legislation that deal with the relationship 

between transport and climate change are the main aspects. 

 

Key-words: transport, climate change, OECD, Brazil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os meios de transporte passaram por diversas revoluções nos últimos 300 anos, iniciando-

se pela tração animal e passando pela tração mecânica, da vela até a navegação por motor, 

do carvão aos combustíveis fósseis. Não há dúvida que os sistemas modernos de 

transporte são resultado de diversas invenções disruptivas que tendem a continuar, com a 

introdução de novidades relacionadas à eletrificação dos carros e mecanismos de 

mobilidade compartilhada. Da mesma forma, atualmente, os transportes contribuem de 

forma significativa para a emissão de gases poluentes que contribuem para o aquecimento 

global. Assim, no contexto atual em que a humanidade vem buscando formas de tornar a 

economia neutra em carbono, as inovações no campo do transporte urbano e no frete de 

mercadorias serão essenciais para o combate às mudanças climáticas. 

 

O grau de incerteza em relação ao futuro do transporte é grande. As incertezas concernem 

o ritmo do crescimento econômico, comércio global e preço do petróleo. As incertezas 

também concernem o comportamento de viagem e os padrões de mobilidade, assim como 

o progresso tecnológico e as inovações. Por fim, a grande quantidade e variedade de 

inovações disruptivas tornam difícil de prever o futuro do transporte. 

 

O objetivo do artigo é apresentar a temática do transporte e mudanças climáticas através, 

primeiramente através das principais conclusões presentes em relatórios da OCDE e seus 

principais indicadores, bem como o tema é tratado na legislação nacional brasileira. 

 

O setor de transporte é responsável por 23% das emissões globais de dióxido de carbono 

e as emissões relacionadas ao transporte estão crescendo mais rapidamente do que as 

emissões de qualquer outro setor3. Dessa forma, fica evidente a necessidade de serem 

 
1 Professora da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Centro 

de Estudos do Comércio Global e Investimentos (CCGI). 
2 Pesquisador do CCGI. 
3 Disponível em Decarbonising Transport initiative | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 20/08/2021. 
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encontradas formas de reduzir as emissões de gás carbônico no setor de transporte, devido 

às conseqüências nocivas que podem ser criadas a partir do agravamento do aquecimento 

global. 

 

O crescimento sustentado da população, que é previsto para as próximas décadas e o 

desenvolvimento econômico global aumentarão inevitavelmente ainda mais a demanda 

por transporte nos próximos anos, especialmente nos países em desenvolvimento. Espera-

se que a população global se torne cada vez mais urbanizada, o que aumentará ainda mais 

as emissões de dióxido de carbono trazidas pelo transporte urbano de passageiros. Nesse 

contexto, a reforma dos meios de transporte é necessária para reduzir os impactos 

ambientais do aumento da demanda por transporte, em especial da elevação da 

temperatura terrestre.  

 

Conforme aponta a OCDE4, limitar o aumento da temperatura média global a 2 graus 

Celsius acima do nível pré-industrial, consoante as determinações do Acordo de Paris, 

até 2050, será um grande desafio, vez que as atividades de transporte urbano de 

passageiros deverão aumentar em 60% a 70%, conforme os níveis de 2015. Entre 2015 e 

2050, existe a expectativa de que a mobilidade motorizada urbana aumentará em 94%, 

embora o aumento das emissões globais urbanas de dióxido de carbono esteja previsto 

para 26%. 

 

Portanto, desvincular o número de viagens e o consumo de energia e emissão de CO2 que 

ocorre nesses deslocamentos deve ser uma prioridade política importante em todas as 

escalas. Dado que, conforme a OCDE5 aponta em seu relatório sobre transportes, o 

progresso tecnológico por si só não será capaz de parar o crescimento projetado das 

emissões, os governos locais e nacionais precisarão usar todos os recursos disponíveis 

para lidar com essa tendência insustentável. Uma série de medidas devem ser tomadas, 

incluindo medidas que irão mudar o comportamento de viagem, melhorar a tecnologia 

dos veículos e encorajar o uso de combustíveis alternativos. 

 

1. Instrumentos Legais da OCDE sobre o tema 

 

Adotada em 20 de abril de 2004 pelo Conselho da OCDE, oriundo de proposta do Comitê 

de Política Ambiental, a “Recomendação do Conselho sobre a Avaliação e processo 

decisório para Transporte Integrado e Política Ambiental” consiste em um instrumento 

legal em que a OCDE recomenda que os efeitos econômicos, sociais e ambientais dos 

sistemas de transporte, incluindo aí a questão da emissão de gases-estufa, devem ser 

avaliados de maneira sistemática. Os líderes políticos devem estar engajados em 

estabelecer projetos amplos relacionados ao transporte que ajudem a comunidade. A 

recomendação da organização apresenta uma linguagem bem genérica que enfatiza a 

necessidade de aliar a necessidade de proteger o meio ambiente com o desenvolvimento 

dos sistemas de transporte.6 

 

  

 
4Disponível em  How to Make Urban Mobility Clean and Green | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 30/06/2021. 
5 Ibid. 
6Recommendation of the Council on Assessment and Decision-Making for Integrated Transport and 

Environment Policy. Disponível em  OECD Legal Instruments. Acesso em 30/06/2021. 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0325
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2. Relatório Transporte de gás carbônico e o Acordo do Clima de Paris  

 

Nesse relatório de 2019, a OCDE avalia o impacto dos compromissos de transporte feitos 

através das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) do Acordo de Paris nas 

emissões de dióxido de carbono nos níveis nacionais. O Acordo de Paris tem o 

compromisso de impedir que a temperatura global suba 2° C acima dos níveis pré-

industriais. Conforme aponta o relatório, em preparação para a Conferência das Partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP21), realizada em 

Paris em dezembro de 2015, as Partes anunciaram publicamente seus compromissos 

climáticos, conhecidos como "contribuições nacionalmente determinadas" (em inglês, 

NDC: Nationally Determined Contributions). 7 

O relatório apresenta as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) e descreve 

as metas de redução de CO2 para toda a economia, identificadas nesses compromissos. 

Em seguida, avalia o impacto do compromisso de transporte nas emissões de dióxido de 

carbono do transporte em nível nacional. 8 

As NDC oferecem a ambição de reduzir o dióxido de carbono, mas ainda não há uma 

forma ou medida clara de atingir as ambições estipuladas no Acordo de Paris, conforme 

aponta a OCDE em seu relatório. As medidas estipuladas na NDC usualmente apresentam 

o resultado desejado, mas ainda são vagas. Isso é um problema para efetivamente por em 

prática medidas de mitigação das emissões nos sistemas de transporte. Portanto, a OCDE 

aponta para a falta de clareza no âmbito do Acordo de Paris para efetivamente reduzir as 

emissões de gás carbônico nos sistemas de transporte. 9 

 

Conforme aponta a OCDE, o cenário estimado prevê que até 2030, o nível nacional das 

emissões de CO2 atingirá um nível semelhante ao de 2015. No entanto, para atingir o 

cenário de dois graus, há a necessidade de uma redução adicional de aproximadamente 

600 toneladas de dióxido de carbono. Para atingir o nível de um cenário de baixo carbono, 

que concerne um cenário otimista em todos os aspectos e aponta o limite inferior das 

emissões de dióxido de carbono usando a tecnologia atualmente disponível, cerca de 800 

toneladas de dióxido de carbono devem ser reduzidas do total de emissões. 10 

 

Os resultados por região indicam que, em particular, os países de renda média-alta na 

Ásia estão planejando desenvolver a maior parte do potencial de redução de emissão de 

CO2 atualmente previsível em transporte, de acordo com o cenário mais otimista. Até 

2030, conforme aponta o relatório da OCDE, as outras regiões ainda parecem incapazes 

de usar parte do potencial de redução de CO2. As ambições desses países de reduzir o 

 
7 INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM-OECD. Transport CO2 and the Paris Climate Agreement. 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf. pp5-7. 

Acesso em 20/06/2021. 
8 INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM-OECD. Transport CO2 and the Paris Climate Agreement. 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf. pp5-7. 

Acesso em 20/06/2021. 
9 INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM-OECD. Transport CO2 and the Paris Climate Agreement. 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf. pp5-7. 

Acesso em 20/06/2021. 
10 INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM-OECD. Transport CO2 and the Paris Climate Agreement. 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf. pp5-7. 

Acesso em 20/06/2021. 
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https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf
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transporte de dióxido de carbono devem ser fortalecidas para garantir que a ambição de 

que o aumento da temperatura fique muito abaixo de dois graus, o que foi ratificado em 

2015 na Conferência COP21 em Paris. 11 

 

A OCDE, no relatório, faz as seguintes recomendações sobre política pública nessa 

questão particular12: 

a) A OCDE aponta a necessidade de transição de um planejamento ambicioso para 

ações efetivamente concretas na indústria de transporte. O acordo climático de 

Paris de 2016 ainda não se traduziu em ações concretas por parte do setor de 

transporte por parte da maioria dos países. Várias ferramentas políticas são 

necessárias para reduzir as emissões oriundas do setor de transporte e é importante 

estudá-las. Isso significa que a pesquisa sobre a eficácia das medidas de mitigação 

deve ser desenvolvida.  

b) A OCDE recomenda o acompanhamento dos compromissos de transporte 

estipulados pelo Acordo de Paris, através das NDCs. Para entender se a ação 

climática nacional aumentou, é importante acompanhar as revisões periódicas 

sobre a implementação das NDCs. Assim, a atenção deve ser redobrada aos 

compromissos internacionais estabelecidos. 

 

3. O Panorama de Transporte 2019 do Fórum Internacional de Transporte 

(ITF) da OCDE 

 

A OECD trabalha o tema de transportes através do Fórum Internacional de Transporte, 

que é uma organização intergovernamental com 62 países membros, agindo como um 

think thank para políticas de transporte e organiza encontros anuais de ministros de 

transporte. O Fórum é o único órgão global que cobre todos os modos de transporte e é 

administrativamente integrado com a OCDE, apesar de ser politicamente autônomo. O 

objetivo do Fórum é estimular um entendimento mais profundo do papel dos transportes 

no crescimento econômico, sustentabilidade ambiental e inclusão social. 

O Fórum organiza um diálogo global para um transporte melhor e funciona como uma 

plataforma para discussão e pré-negociação dos assuntos para formulação de políticas 

públicas, analisando transportes, conhecimento compartilhado e promovendo um 

intercâmbio entre a sociedade civil e os tomadores de decisão. Além disso, também 

elabora relatórios bienais sobre a situação do transporte e possíveis cenários. 

Em sua última edição de 201913, o relatório apresenta diferentes cenários para o futuro do 

transporte para todos os setores até 2050. O principal foco do documento é avaliar o 

impacto das disrupções no setor de transportes. As disrupções podem ocorrer em 

diferentes níveis e várias escalas. Algumas apenas impactam uma categoria de produto, 

como a introdução da borracha sintética na indústria de pneus no início do século XX. 

Outras podem reformular um setor inteiro, como o surgimento de apps para o setor de 

táxi. Outras disrupções ainda, embora raras, têm um impacto amplo através dos setores e 

 
11 INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM-OECD. Transport CO2 and the Paris Climate Agreement. 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf. pp5-7. 

Acesso em 20/06/2021. 
12 INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM-OECD. Transport CO2 and the Paris Climate Agreement. 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf. pp5-7. 

Acesso em 20/06/2021. 
13  Disponível em ITF Transport Outlook 2019 | READ online (oecd-ilibrary.org). pp.6-8. Acesso em 

20/06/2020. 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/transport-co2-paris-climate-agreement-ndcs.pdf
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áreas de atividade humana, como, por exemplo, a produção em massa de carros e as 

mudanças resultantes no turismo, desenvolvimento urbano e mercados de imóveis nas 

oportunidades e no bem-estar econômico.14 

 

A análise do relatório compreende tendências mais recentes e prospectos de curto prazo 

para o setor de transportes no nível global, assim como projeções de longo prazo para o 

transporte até 2050. A análise cobre o frete marítimo, aéreo e terrestre e o transporte de 

passageiros (carro, trem e ar), assim como as emissões de gás carbônico relacionadas, 

dentro de diferentes cenários de política pública. 

 

O foco específico do relatório é avaliar o impacto das disrupções potenciais nos sistemas 

de transporte. O principal objetivo é descobrir como os desenvolvimentos disruptivos 

impactam a demanda futura, compartilhamentos modais e emissões relacionadas a CO2. 

Tendências emergentes em relação a sistemas de transporte como a eletrificação dos 

carros, a mobilidade compartilhada e os veículos autônomos poderiam ter profundas 

implicações para o setor e para o estabelecimento das políticas públicas, assim como os 

novos desenvolvimentos em áreas como e-commerce, impressão 3D ou novas rotas de 

comércio internacional. 

 

Conforme ainda aponta o relatório, a incerteza é a característica mais marcante do clima 

econômico atual e isso limita a capacidade de se fazer projeções robustas.15 Ainda, pode 

ser afirmado que, globalmente, a demanda por mobilidade continuará a crescer nas 

próximas três décadas. O transporte de passageiros deve aumentar em cerca de 300% 

entre 2015 e 2050. Os países que mais contribuirão para esse crescimento são a China e 

a Índia, que representarão cerca de um terço das viagens de passageiros até 2050, 

comparado com 25% atualmente. Dessa forma, é possível observar como o crescimento 

de passageiros ocorrerá principalmente em países populosos, cujo potencial de 

passageiros é muito grande.16 

 

Também é preciso lembrar que, conforme aponta a OCDE, os veículos privados vão 

continuar a ser o modo preferencial de viagem pessoal através do mundo. A viagem em 

cidades, em especial, vai se deslocar em direção ao transporte público e mobilidade 

compartilhada. Até 2050, todos esses modos de transporte estão projetados para perfazer 

mais de 50% do total de passageiros. As viagens internacionais de passageiros estão 

aumentando atualmente ao redor do mundo, e o crescimento é projetado para ser mais 

forte nos países em desenvolvimento, conforme aponta o relatório.17 

 

Já em relação à demanda mundial de frete, haverá um aumento de 300% entre 2015 e 

2050, conforme aponta a OCDE. Mais de 75% de todo o frete continuará a ser feito por 

navios em 2050, sem grandes mudanças em relação a 2015. Em vista dos desafios atuais 

para a economia global e conflitos comerciais crescentes, a precisão das projeções para o 

transporte através de frete é particularmente incerta, pois a demanda depende 

primariamente do crescimento econômico e da atividade comercial internacional. A 

 
14Idem. 
15 Disponível em ITF Transport Outlook 2019 | READ online (oecd-ilibrary.org). pp.6-8. Acesso em 

20/06/2020. 
16 Idem. 
17 Idem. 
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OCDE, em seu relatório, indica como o frete tem papel crucial nas emissões e, portanto, 

atenção maior deve ser dada a esse setor para efetivamente mitigar as emissões.18 

As emissões de gás carbônico através do transporte continuam a ser um desafio 

expressivo, vez que o volume de passageiros aumentará muito. No cenário atual de 

ambição das principais políticas de mitigação são implementadas, a emissão de gás 

carbônico através dos meios de transporte deve aumentar cerca de 60% até 2050, 

conforme apontado no relatório. Esse crescimento é causado principalmente pelo 

aumento da demanda por frete e de transporte não urbano de passageiros, ambos 

projetados para crescer 225% até 2050. As emissões do transporte urbano de passageiros, 

ao contrário, estão projetadas para cair 19%, refletindo o foco atual existente nas políticas 

de transporte urbano. O relatório, assim, aponta quais as áreas devem ser o foco principal 

para as políticas de mitigação das emissões. Assim, o transporte urbano não pode ser o 

único foco, dado que o frete internacional também terá crescimento expressivo.19 

A implementação de uma política de descarbonização mais efetiva pode alterar 

significativamente os caminhos projetados para a demanda de transporte e emissões 

relacionadas de gás carbônico. Para isso, a OCDE trabalha com dois tipos de cenários. 

Em um cenário altamente ambicioso, conforme apontado no relatório, a demanda global 

pelo transporte de passageiros seria cerca de 20% mais baixa em 2050, e as emissões 

relacionadas cerca de 70% mais baixas, em relação à situação atual. Embora a demanda 

global de frete permaneceria relativamente estável nos dois cenários, as emissões de 

carbono do transporte de frete seriam 45% mais baixas em 2050 em relação ao cenário de 

ambição atual. No entanto isso ainda não seria suficiente para atingir as reduções exigidas 

pelo Acordo de Paris, que visam manter o aumento da temperatura bem abaixo dos 2 

graus Celsius acima da era pré-industrial.20 

 

O transporte vem enfrentando uma série de disrupções potenciais dentro e fora do setor 

de transportes. A mobilidade compartilhada de transporte poderia diminuir à metade os 

veículos por kilômetro viajados em áreas urbanas, se adotada amplamente. Isso pode levar 

a uma diminuição de 30% nas emissões de gás carbônico advindas do transporte urbano 

até 2050 em relação às projeções baseadas nas projeções atuais.  O amplo uso de veículos 

autônomos provavelmente aumentaria os veículos por quilômetros viajados e as toneladas 

de gás carbônico geradas na maior parte das regiões urbanas. Simulações indicam que 

mais trabalho em casa pode diminuir a demanda global de passageiros relacionados a 

emissões de gás carbônico em torno de 2% em 2050 comparado ao cenário atual de 

planejamento, conforme aponta o relatório. Esse dado é interessante, especialmente em 

face da pandemia da atual pandemia que o mundo vive, forçando milhões de pessoas a 

fazer seu trabalho de casa.21 

 

O crescimento rápido no e-commerce pode levar a aumentos modestos nos volumes de 

frete entre 2% e 11%, dependendo da forma de transporte até 2050, conforme apontam 

os dados da OCDE. As emissões relacionadas ao frete nesse quesito particular podem 

aumentar cerca de 4%. O aumento na impressão 3D na manufatura e para uso doméstico 

 
18 Idem. pp 153-207. 
19 Disponível em ITF Transport Outlook 2019 | READ online (oecd-ilibrary.org). p.47-70. Acesso em 

20/06/2020. 
20 Idem. 
21Idem. pp.6-8.  
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poderia reduzir os volumes de frete universal por 28% e as emissões relacionadas a CO2 

por 27%, comparando com o atual cenário projetado.22 

 

A OCDE destaca também a possibilidade de criação de novas rotas comerciais 

internacionais. Porém, tais rotas teriam um impacto não muito significativo nos volumes 

globais de comércio, reduzindo-os em 2% e as emissões relacionadas em 1% até 2050 de 

acordo com as projeções atuais. O desenvolvimento de novas rotas internacionais de 

comércio, no entanto, poderia mudar significativamente os padrões espaciais existentes 

de transporte de frete, que poderiam ter importantes implicações para as cadeias logísticas 

globais e das redes de infraestrutura de transporte.23 

 

No que tange o transporte de superfície, a disseminação de veículos de alta capacidade 

pode levar a uma diminuição de 3% nas emissões de CO2 com base em projeções atuais. 

Por outro lado, a introdução de combustíveis com emissão baixa ou nula no frete de longa 

distância poderia levar a redução de 16% da emissão de carbono até 2050. As simulações 

apontadas no relatório indicam que o uso de veículos autônomos e de alta capacidade no 

transporte de frete não teria um impacto significativo na demanda geral por transporte de 

frete ou emissões relacionadas ao frete. No entanto, o uso disseminado de caminhões 

autônomos levaria a uma mudança significativa do uso de transporte ferroviário para o 

uso de transporte rodoviário.24 

 

Em um cenário em que inovações surgem de maneira exponencial, e as inovações 

convergem, as emissões poderiam ter redução expressiva. Tais reduções das emissões 

mais acentuadas podem ser alcançadas com políticas públicas para descarbonizar o setor 

e, em alguns casos, guiar o desenvolvimento dessas disrupções, através do 

desenvolvimento de patentes para tecnologias verdes, que possibilitem a mitigação das 

emissões. No transporte urbano de passageiros, por exemplo, a adoção ampla dos veículos 

autônomos e compartilhados poderia cortar as emissões de CO2 em 73% e o trânsito em 

24% em 2050 em relação às projeções atuais se administradas por políticas apropriadas. 

 

Da mesma forma, as disrupções tecnológicas no transporte não urbano de passageiros têm 

potencialidades maiores para redução das emissões de carbono quando administradas 

através de uma combinação de políticas, diferentemente de quando ocorrem de maneira 

isolada. No primeiro caso, elas podem reduzir em 76% as emissões até 2050, e no segundo 

caso em 63%. Os resultados são similares no transporte através de frete, onde as medidas 

de política pública para aumentar a eficiência logística estimulam as reduções nas 

emissões alcançadas por disrupções tecnológicas. As disrupções tecnológicas sozinhas 

diminuem as emissões relacionadas a CO2 em 44% comparado a 2050 conforme as 

projeções atuais. As reduções podem chegar a 60% se as medidas previstas de logística 

forem implementadas.25 

 

Em conjunto, o relatório da OCDE mostra que a política de transporte determina de forma 

muito decisiva o impacto da inovação na demanda por transporte e na chamada "pegada 

de carbono". A implementação simultânea de políticas públicas voltadas à redução das 

emissões de CO2 destaca a redução das emissões de todos os setores de transporte. 

 
22 Idem. 
23 Disponível em ITF Transport Outlook 2019 | READ online (oecd-ilibrary.org). p.6-8. Acesso em 

20/06/2020. 
24 Idem. 
25 Idem. 
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Portanto, os formuladores de políticas podem desempenhar um papel fundamental na 

determinação da natureza e extensão das mudanças. Dessa forma, a inovação tecnológica 

caminha juntamente à política pública para ser efetivamente bem-sucedida. 

 

3.1 Recomendações de política da OCDE 

 

A OCDE apresenta suas principais conclusões para as políticas de transporte26. São elas: 

 

a) Um planejamento melhor aumenta a adaptabilidade a incertezas: a incerteza de 

longo prazo deixa difícil o planejamento. Um exemplo claro disso são os 

investimentos de longo prazo em infraestrutura. Planejar cenários ajuda os 

formuladores de política a entender as fronteiras de decisão e permite a eles 

selecionar opções que são mais robustas para o maior número de cenários 

possíveis. Outra estratégia importante para a tomada de decisões sob essa 

incerteza é desenhar sistemas de transporte de forma que mantenham tais sistemas 

adaptáveis a condições contingentes, incluindo os impactos associados com 

desenvolvimentos potencialmente disruptivos. 

 

b) Políticas de transporte devem antecipar as inovações disruptivas que se originam 

fora do setor: devem ser capazes de responder a uma variedade de 

desenvolvimentos inovadores que podem afetar o transporte. Apenas assim será 

possível angariar os benefícios potenciais e minimizar os impactos negativos. As 

disrupções de fora do setor de transporte não estão no controle daqueles que 

elaboram as polítcas públicas, no entanto, suas decisões determinam a direção e a 

magnitude dos impactos para o setor. Políticas públicas eficientes levam em 

consideração como as disrupções afetam os incentivos para usuários de transporte 

e impedem que surjam certas estruturas indesejáveis.  

 

c) Sistemas de transporte podem ser beneficiados das políticas públicas que 

estimulam a inovação. As tecnologias inovadoras e novos modelos de negócio 

estão no centro dos desenvolvimentos disruptivos que o transporte vem lidando. 

A velocidade com a qual ambos mudam muitas vezes supera o ritmo com o qual 

a regulação se adapta. Portanto, as autoridades públicas vão precisar se afastar da 

abordagem tradicional mais estática. Em vez disso, o sistema de transporte se 

beneficiaria mais de estruturas que dão oportunidade a maior experimentação e 

mudanças reiteradas.  

 

d) Políticas mais ambiciosas são necessárias para parar o crescimento das emissões 

de gás carbônico no transporte. Todas as alavancas de política pública precisaram 

ser usadas para lidar com soluções de transporte que endereçam as demandas 

crescentes de mobilidade de formas sustentáveis. Tais mudanças devem evitar 

demandas desnecessárias de transporte, deslocar a mobilidade para opções 

sustentáveis de transporte e melhorar a eficiência do transporte. Muitas das 

políticas atuais focam no transporte urbano, com algum sucesso. Eles agora 

também precisam abordar as emissões ainda crescentes no transporte não urbano 

e internacional. 

 

 
26 Disponível em ITF Transport Outlook 2019 | READ online (oecd-ilibrary.org). pp 19-20 Acesso em 

20/06/2020. 
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Na figura 4.1, é possível analisar as diferentes projeções para a demanda por transporte 

público, privado e compartilhado em três momentos temporais (2015, 2030 e 2050) para 

países da OCDE, fora da OCDE e para o mundo. Conforme apontam os dados, a demanda 

por transporte no mundo apresentará aumento nas três modalidades, mas a fatia do 

transporte compartilhado apresentará o maior crescimento, seguido do transporte público. 

Para países da OCDE, a parcela de transporte privado perderá importância em 2030, 

ganhando espaço a modalidade de transporte compartilhado. O transporte público 

também ganhará espaço. Para países que não são parte da OCDE, todas as modalidades 

de transporte irão aumentar. 

 
Figura 4.1: Demanda atual por modalidade de transporte 

 

 
Fonte: OCDE, 2019. 

 

A figura 4.2, por sua vez, apresenta a variação da demanda por meio de transporte urbano 

em países da OCDE e em países que não são parte da OCDE para dois períodos temporais 

selecionados 2015-2030 e 2015-2050. A análise do caminho da demanda mostra que os 

carros privados apresentaram queda no conjunto dos países da OCDE, de 0,9% para o 

período 2015-2030 e 0,2% para o período de 2015-2050. No que se refere aos veículos 

com duas ou três rodas, haverá um aumento de 3% para o período 2015-2030 e de 2.1 % 

para 2015-2050. No tocante ao uso de trens, o aumento será de 2,7% para o período 2015-

2030 e 2,2% para o período 2015-2050. O grande destaque nos transportes urbanos é no 

quesito de mobilidade compartilhada que terá um crescimento expressivo de 14,9% entre 

2015-2030 e um crescimento de 8,4% para o período de 2015-2050. 

 

Para países não-membros da OCDE, a trajetória do crescimento é parecida. Para carros 

privados, uma queda de 0,2% no período 2015-2030, mas um crescimento de 0,4% no 

período de 2015-2050. Para veículos de 2 e 3 rodas, o crescimento será de 3,1% para o 

período de 2015-2030 e 2,2% para o período 2015-2050. O aumento da demanda por 

ônibus será de 3,3% para o período 2015-2030 e 2,6% para o período 2015-2050, 

enquanto o aumento do transporte por trem será de 4,7% para o período 2015-2030 e 

3,6% para o período 2015-2050. Por fim, a demanda por mobilidade compartilhada terá 

crescimento expressivo, crescendo cerca de 23,8% no período 2015-2030 e 12,4% no 
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período 2015-2050. Em relação aos países da OCDE, nota-se o crescimento mais 

expressivo nas modalidades do transporte compartilhado e dos trens. 

 
Figura 4.2: Crescimento previsto da demanda para diferentes modalidades de transporte em países da 

OCDE e fora da OCDE 

 

 
Fonte: OCDE, 2019 

 

Na figura 4.3, tem-se as emissões de dióxido de carbono e o cenário para passageiros e 

movimentos de frete, consoante cenários mais otimistas e menos otimistas. Segundo as 

informações da figura, o transporte urbano de passageiros reduzirá proporcionalmente 

suas emissões, em ambos os cenários, enquanto a proporção de emissões do frete 

internacional cresce bastante em emissões. A figura 3 mostra como o frete terá influência 

decisiva para o aumento das emissões. Os dados mostram como as principais inovações 

tecnológicas vão afetar principalmente o transporte de passageiros, reduzindo as emissões 

no setor.  
 

Figura 4.3: Emissões de Dióxido de Carbono por modalidade de transporte nos cenários planejados 

 

Fonte: OCDE, 2019 
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A figura 4.4 expõe as demandas por transporte aéreo doméstico por região do planeta. 

Segundo as informações da figura, China e Índia já correspondem pela maior parte da 

demanda por aviões e essa proporção crescerá bastante nos próximos 30 anos. A ascensão 

desses dois países será bastante significativa e acarretará grandes mudanças no setor de 

transporte. 

 
Figura 4.4: Demanda doméstica por transporte aéreo por região do globo no período 2015-2050 

 

 
Fonte: OECD, 2019 

 

4. Relatório sobre a descarbonização do transporte urbano de passageiros 

 

Consoante o relatório de prioridades de política para a descarbonização do transporte 

urbano de passageiros de 2018, esse setor deve programar em conjunto todas as alavancas 

de política a fim de atender as metas de mudança climática mais amplas e de 

desenvolvimento sustentável. Conectividade, autonomia, compartilhamento e mobilidade 

elétrica serão necessários para reduzir as emissões de carbono do transporte urbano de 

passageiros. Essa natureza comum de mobilidade é essencial para atender às necessidades 

de mobilidade urbana. 27 

A iniciativa da OCDE intitulada "Transporte para Redução de Carbono" promove fluxos 

neutros em carbono para ajudar a deter as mudanças climáticas. Ele fornece aos 

 
27 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 6-10. Acesso em 10/08/2021. 
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tomadores de decisão ferramentas para selecionar medidas de redução de CO2 que 

atendam aos seus compromissos climáticos. 28 

A transformação dos padrões de tráfego urbano exigirá um planejamento urbano geral e 

voltado para o futuro, bem como várias medidas de gestão da demanda. O rol abrangente 

de políticas incluirá planejamento de transporte multimodal, meios econômicos, medidas 

de infraestrutura/serviço e medidas regulatórias para apoiar a conectividade com sucesso. 

A redução do uso de veículos particulares dependerá, em última instância, de fornecer 

aos cidadãos opções alternativas de viagens atraentes. Portanto, a adoção generalizada e 

a plena realização dos serviços de mobilidade são essenciais para conseguir os benefícios 

que eles oferecem. 29 

 

Para tornar o transporte urbano de passageiros neutro em carbono uma realidade, serão 

necessários grandes esforços multissetoriais de acordo com a OCDE. Soluções 

inovadoras projetadas para promover o transporte elétrico, gerenciar a demanda de 

tráfego, desenvolver tecnologia de veículos autônomos e projetar áreas urbanas 

inteligentes e altamente integradas atrairão uma ampla gama de interessados. Isso inclui 

novos participantes de tecnologia, viajantes, instituições públicas, desenvolvedores de 

infraestrutura, planejadores urbanos, empresas de energia, participantes de pós-venda e 

obsolescência, o público e organizações não governamentais, conforme indica a OCDE.30 

 

4.2 Recomendações da OCDE 

 

O relatório aponta uma lista de recomendações para a descarbonização do transporte 

urbano de passageiros. São elas31: 

 

a) Desenvolver uma estratégia de mobilidade elétrica coerente para áreas urbanas: As 

estratégias de mobilidade elétrica devem ter prioridade dentro das estratégias de 

transporte urbano. Nesse caso, tornar a rede mais ecológica é fundamental para 

perceber os benefícios de CO2 dos veículos elétricos. Melhorias na eficiência do 

combustível são críticas, mas não serão capazes de descarbonizar completamente 

o setor de transporte urbano. 

 

b) Adaptar os métodos de descarbonização urbana às prioridades de desenvolvimento 

de diferentes grupos de países. A existência de apenas um caminho de política 

pública para descarbonizar o transporte urbano de passageiros não é adequado para 

todos os países. Os países em desenvolvimento têm grande potencial para saltos 

em tecnologia, sistemas e políticas de transporte. 

 

 
28 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 6-10. Acesso em 10/08/2021. 
29 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 6-10. Acesso em 10/08/2021. 
30 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 6-10. Acesso em 10/08/2021. 
31 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 6-10. Acesso em 10/08/2021. 
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c) Planejar o desenvolvimento urbano global e voltado para o futuro, priorizando a 

conectividade entre os diferentes modos de transporte. A redução da demanda por 

viagens, a promoção de viagens compartilhadas com altas taxas de ocupação e o 

incentivo a caminhadas e passeios de bicicleta exigirão um planejamento 

abrangente do uso do solo e do transporte para regular a expansão urbana. Investir 

em transporte público eficiente e de baixo custo e em transporte não motorizado é 

uma estratégia econômica para reduzir a intensidade de carbono nas viagens 

urbanas. Além disso, priorizar o transporte multimodal é fundamental para atender 

às necessidades de transporte urbano de maneira sustentável. A integração 

multimodal pode ser alcançada por meio da integração estratégica de informações, 

custos e instituições. 

 

d) Estabelecer novas parcerias entre participantes relevantes para enfrentar os 

desafios de sustentabilidade do transporte urbano de passageiros. Diante da 

situação de tráfego em constante mudança, esforços conjuntos irão lidar melhor 

com os desafios do tráfego urbano. É necessário determinar as funções e 

responsabilidades de vários participantes, incluindo prestadores de serviços de 

transporte, fabricantes de veículos, governos locais, regionais e nacionais. Deve 

haver uma coordenação sem precedentes entre esses atores para alcançar um 

transporte urbano eficaz e sustentável para todos. 

 

e) Na oferta e demanda de transporte urbano, fatores comportamentais devem ser 

considerados nas medidas de descarbonização. Fatores comportamentais devem 

ser ponderações importantes ao projetar espaços urbanos, implementar novas 

tecnologias e desenvolver intervenções de gerenciamento de demanda. Em última 

análise, no longo prazo, as mudanças de comportamento garantirão o sucesso das 

medidas de descarbonização. 

 

f) Priorizar o transporte elétrico e urbano compartilhado. As políticas de transporte 

urbano e as melhorias na infraestrutura que apoiam a adoção de viagens elétricas 

e compartilhadas irão acelerar a transição para o transporte urbano sustentável. O 

uso rápido de todo o seu potencial de mitigação exigirá políticas abrangentes para 

ambos. Também deve ser acompanhado pela determinação de crescer rapidamente. 

A vontade de experimentar regulamentos e tecnologia promoverá mais inovação e 

manterá o ímpeto. O consenso em termos de política pública é a necessidade e 

operacionalizar todos os níveis de política juntos para não apenas endereçar os 

desafios apresentados pelas mudanças climáticas, mas também sobre os objetivos 

de desenvolvimento sustentável para o transporte urbano de passageiro.  

 

4.3 Novas tecnologias de transporte 

 

A seguir, a OCDE apresenta uma descrição mais detalhada das principais tecnologias 

disruptivas no setor de transportes, que tendem a surgir nos próximos anos e qual sua 

contribuição para as mudanças climáticas, entre elas citam-se: tecnologias mais 

sofisticadas relacionadas à combustão interna dos veículos, a eletrificação dos veículos e 

o surgimento de mecanismos de viagem compartilhada. Tais novidades são importantes 

na diminuição das emissões de dióxido de carbono no contexto do transporte urbano. 

 

 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde 189 

a) Tecnologia de veículos e uso de energia 

 

Conforme aponta o relatório do ITF da OCDE, apesar do potencial para melhorar a 

eficiência do combustível, os veículos de combustão interna (ICE: Internal Combustion 

Engine) por si só não podem fornecer uma solução viável de longo prazo para a 

descarbonização do setor de transporte urbano de passageiros por duas razões, conforme 

aponta o relatório. Em primeiro lugar, ainda há uma grande lacuna entre os padrões de 

eficiência de combustível e a eficiência de combustível operacional real dos veículos ICE, 

o que em última análise limita a eficácia de tais padrões como medidas de redução de 

emissões. Embora de 2000 a 2016, o padrão de eficiência de combustível tenha 

aumentado 30% conforme medido pelo desempenho real, a eficiência de combustível real 

aumentou apenas 11% durante o mesmo período. Portanto, embora os padrões de 

eficiência de combustível ainda sejam padrões importantes a serem mantidos, eles por si 

só não podem reduzir a carbonização do transporte urbano de passageiros. 32 

 

Em segundo lugar, as opções de tecnologia disponíveis para melhorar a eficiência dos 

veículos ICE (por exemplo, desativação do cilindro, injeção direta, diesel avançado, 

híbrido médio, alta taxa de compressão, ciclo Miller) podem aumentar a eficiência do 

combustível em até 25% (para biocombustíveis avançados). Biocombustíveis avançados 

não podem ser usados áreas urbanas a longo prazo devido à sua disponibilidade limitada, 

custo relativamente alto, conseqüências imprevisíveis do uso e possíveis emissões 

adicionais (como fertilizantes fósseis) em sua produção, como maquinário baseado em 

combustíveis. 33 

 

b) O impacto dos veículos movidos a combustíveis alternativos e da eletrificação 

no tráfego urbano  

 

Em contraste, a tecnologia EV (electric vehicle) representa uma opção mais promissora 

para o avanço da tecnologia de viagens urbanas. Em comparação com os veículos ICE, 

seu potencial de melhoria de eficiência chega a 100%, conforme aponta o relatório da 

OCDE. 34 

 

O relatório ainda aponta o impacto da eletrificação dos veículos como tendência 

importante para os próximos anos. A tecnologia dos veículos elétricos apresenta uma 

opção promissora para o avanço em viagens urbanas, oferecendo um potencial para 

melhorias de eficiência até o dobro em relação aos veículos de combustão interna. 35 

 

 
32 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 11-12 . Acesso em 10/08/2021. 
33 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 11-12 . Acesso em 10/08/2021. 

 
34 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 20-23. Acesso em 10/08/2021. 
35 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 20-23. Acesso em 10/08/2021. 
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No longo prazo, mesmo em comparação com outras tecnologias de emissão zero, os 

veículos elétricos com baterias de carga direta são a opção mais atraente, conforme aponta 

o relatório da OCDE. A eficiência energética da tração integral (WTW) dos veículos 

elétricos equipados com baterias de carga direta é de 73%, enquanto a energia das células 

a combustível de hidrogênio e dos veículos líquidos é de 22% e 13%, respectivamente. 36 

 

Do ponto de vista financeiro, os veículos elétricos também se tornarão cada vez mais 

atraentes, pois com o uso das novas fontes de energia solar e eólica, os preços da 

eletricidade deverão cair. O progresso tecnológico contínuo também está reduzindo o 

preço e expandindo a gama de baterias de veículos elétricos, aumentando assim seu apelo 

entre os compradores potenciais. 37 

 

c) Sistemas de transporte urbano mais integrados 

 

O relatório aponta que para atingir o cenário desejado pelo Acordo de Paris e atingir zero 

emissões de dióxido de carbono até 2050. Segundo o relatório da OCDE, para cumprir as 

determinações do Acordo de Paris, as emissões deverão atingir um pico em 2020 e ser 

reduzidas em 40% até 2030. Como as emissões estão sempre aumentando, a urgência da 

situação é notável. 38 

 

Conforme aponta o relatório, as cidades devem se concentrar em acelerar o 

desenvolvimento do transporte público, incentivá-lo, e estimular o ciclismo e a 

caminhada para o trabalho. Além disso, integrar os sistemas de transporte público em 

cidades de rápido crescimento é muito importante. Em cidades de rápido crescimento, 

vários sistemas estão sendo planejados e implementados simultaneamente. 39 

 

A OCDE aponta que os esforços de integração devem priorizar a melhoria do acesso e da 

cobertura, evitar a duplicação de serviços e fazer as viagens o mais curtas possível, 

minimizando assim o número de transferências. No projeto de sistemas de transporte 

público, o relatório aponta a necessidade de otimizar o tempo de viagem em relação ao 

número de baldeações é uma prioridade importante, pois a parte do usuário determina a 

rota com base na quantidade de baldeações que devem ser feitas. 40 

 

Para isso, a OCDE aponta que a integração inteligente da rede de transporte público pode 

ser aprimorada com a introdução de um sistema de ônibus rápido (BRT), melhorando a 

qualidade do serviço do sistema de ônibus, aumentando a frequência do serviço, 

renovando as principais estações para melhorar a segurança e adicionando estações para 

aumentar a capacidade de passageiros mal atendidos por área. O relatório cita o exemplo 

de Guangzhou na China, onde o BRT foi integrado ao sistema de metrô e à infraestrutura 

para bicicletas, reduzindo assim o congestionamento de veículos, como também as 

 
36 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 20-23. Acesso em 10/08/2021. 
37 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-

transport_0.pdf. pp. 20-23. Acesso em 10/08/2021. 
38 Idem. Pp-13-15. Acesso em 10/06/2020. 
39 Idem. Pp-13-15. Acesso em 10/06/2020. 
40 Idem. Pp-13-15. Acesso em 10/06/2020. 
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emissões de dióxido de carbono. O sucesso do sistema é atribuído ao plano holístico e 

prospectivo que reflete seu conceito e características de implementação. 41 

 

A OCDE aponta como a integração bem-sucedida de vários modos de transporte requer 

informações em tempo real para os usuários para facilitar as conexões sem problemas e 

consolidar os mecanismos de pagamento de tarifas. Por fim, a integração deve ocorrer 

também no nível institucional. As cidades podem se basear no sucesso e nas percepções 

de outras cidades e devem ser capazes de cooperar com várias partes interessadas 

relevantes para integrar soluções de transporte público voltadas para o futuro no processo 

de planejamento urbano. O relatório aponta como algumas cidades já assumiram o 

compromisso de instalação de ônibus elétricos e a implementação de zonas de emissão 

zero. 42 

 

d) Mobilidade compartilhada 

 

A viagem compartilhada refere-se ao uso compartilhado de um veículo, bicicleta ou outro 

meio de transporte. É uma estratégia de transporte que permite aos usuários acessar os 

serviços de transporte conforme a necessidade. A mobilidade compartilhada abrange uma 

variedade de modos de transporte, incluindo carsharing, sistemas de compartilhamento 

de bicicletas e empresas de carona. 43 

 

É possível definir a viagem compartilhada como a melhor rota do veículo e usar um 

sistema de despacho centralizado para minimizar o número de quilômetros percorridos. 

Esse trabalho significa que na transição para o transporte livre de carbono, a 

implementação de políticas estratégicas de uso do solo e instrumentos econômicos, 

medidas de infraestrutura/serviços para promover a interconexão e medidas regulatórias 

para apoiar a interconexão serão muito importantes. 44 

 

No geral, o relatório do ITF da OCDE sobre viagens compartilhadas aponta para os 

benefícios que podem ser obtidos ao tornar as viagens compartilhadas parte de um plano 

de política pública amplo. Outros insights enfatizam a importância de introduzir 

totalmente esses serviços, tornando-os totalmente disponíveis para o sistema de transporte 

público existente, visando os usuários iniciais em potencial (especialmente usuários de 

automóveis) e garantindo que o sistema de transporte público possa acomodar capacidade 

adicional. O número de viagens de usuários de viagens compartilhadas vem aumentando 

bastante, embora agora com a pandemia de covid-19, a situação tenha mudado bastante.45 

 

Os serviços de mobilidade compartilhada baseados em aplicativos podem fornecer 

mobilidade maior, proporcionando flexibilidade bidirecional para fornecedores e usuários 

(o que significa que os dois podem viajar de e para a plataforma à vontade). O objetivo 

 
41 Idem. Pp-13-15. Acesso em 10/06/2020. 
42 Idem. Pp-13-15. Acesso em 10/06/2020. 
43 POLICY PRIORITIES FOR DECARBONISING URBAN PASSENGER TRANSPORT. Disponível em 

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/policy-priorities-decarbonising-urban-passenger-
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básico, conforme aponta o relatório, desse tipo de serviço é usar um único veículo para 

viagens de várias pessoas em vez de usar um veículo por pessoa por vez. 46 

 

Os serviços de viagens compartilhados fornecidos por provedores são inovadores na 

transformação de veículos particulares em veículos compartilhados e viagens pessoais em 

viagens compartilhadas. Esses dois desenvolvimentos significam impactos diferentes e 

oferecem novas oportunidades de eficiência. A conversão de veículos particulares em 

veículos compartilhados aumentará a utilização desses veículos, aumentando assim a 

importância dos custos operacionais e tornando tecnologias mais eficientes (como 

veículos elétricos) cada vez mais importantes ao longo do tempo. 47 

 

A intensidade de emissão de carbono dos serviços de viagens compartilhados depende da 

utilização da capacidade e da eficiência do combustível dos veículos participantes. Dessa 

forma, a intensidade de emissão de carbono é reduzida na medida em que um serviço 

pode permitir que mais pessoas viajem em menos carros com mais pessoas, melhorando 

a eficiência das viagens. 48 

 

Alguns estudos também mostram que a eficiência dos serviços de viagens compartilhadas 

é maior, pois otimiza o número de viagens do usuário e, ao mesmo tempo, minimiza o 

número de veículos, sendo mais eficiente que as viagens realizadas sob demanda ponto a 

ponto (como táxis). 49 

 

e) Veículos autônomos 

 

Os veículos totalmente autônomos (AVs) estão previstos para entrar no mercado em 

2020, conforme apontava o relatório de 2019. Embora tenham grande potencial para 

mudar fundamentalmente o transporte urbano, eles só serão amplamente adotados se 

forem integrados com sucesso à rede de transporte público. Um veículo autônomo 

designa um veículo com capacidade de transporte de pessoas ou bens sem a utilização de 

um condutor humano. 50 

 

O relatório aponta como uma das principais formas para o desenvolvimento inteligente 

de veículos autônomos é através de sua integração com sistemas públicos de transporte. 

Alcançar isso representa um desafio significativo, pois, embora os veículos autônomos 

sejam uma escolha atrativa aos usuários, essa atratividade pode levar a um excesso de 

demanda, baixa utilização, congestionamento, bem como diminuição do uso da 

caminhada e do ciclismo. A atratividade dos veículos autônomos como solução para 
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problemas de mobilidade urbana, portanto, depende de convencer os indivíduos a fazer 

uma mudança para o uso de veículos autônomos compartilhados, em vez de individuais.51 

 

Conforme aponta o relatório da OCDE, os veículos autônomos têm o potencial de 

revolucionar a mobilidade urbana, especificamente em conjunto com os sistemas públicos 

de transporte que continuam a prover redes de alta capacidade com linhas de serviços 

fixos. Esses veículos também desempenham um papel em áreas de baixa densidade como 

vias possíveis de alimentação. Em áreas urbanas, os táxis autônomos e outros carros 

compartilhados e outros veículos autônomos como miniônibus podem ser uma 

complementação importante para o transporte nas áreas urbanas também. 52 

Atualmente, o uso de veículos autônomos está limitado a vários projetos piloto. No 

entanto, há alguns passos que podem ser tomados para preparar a revolução dos veículos 

autônomos. Um desses passos é encorajar a mobilidade compartilhada, que gerações mais 

jovens são mais abertas a usar. O cenário regulatório atual, caracterizado por certo grau 

de inflexibilidade e dificuldade para navegação, dificulta a introdução e a concretização 

de novos tipos de mobilidade. 53 

Em linhas gerais, a OCDE aponta que o mercado de transportes está enfrentando uma 

grande transformação. A mobilidade conectada, autônoma, compartilhada e elétrica será 

essencial e a natureza compartilhada dessa mobilidade em particular será essencial para 

prover as necessidades de mobilidade. Projetos pilotos em relação aos veículos 

autônomos procuram aumentar sequencialmente a complexidade dos sistemas. 54 

O relatório da OCDE aponta, entretanto, que para se tornar operacional em larga escala, 

no entanto, o desenvolvimento dos veículos autônomos deve passar da experimentação 

para o serviço regular. Atores da indústria, usuários e planejadores vão precisar se 

envolver no desenvolvimento de novas políticas urbanas para limitar o uso de veículos 

pessoais e para prover opções alternativas de mobilidade igualmente atrativas para os 

passageiros. 55 

 

5. A iniciativa de Descarbonização do Transporte da OCDE 

 

A iniciativa de Descarbonização do Transporte promove a mobilidade neutra em carbono 

para ajudar a mitigar as emissões que contribuem para a mudança climática. Provê 

também os formuladores de política pública com as ferramentas para selecionar as 

medidas de mitigação de CO2 que podem enfrentar as mudanças climáticas. A Iniciativa 

foi lançada em 2016 e reúne mais de 70 governos, organizações, instituições, fundações 
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e companhias. As avaliações dessa iniciativa são embasadas na análise de dados e 

modelagem avançada. 56 

 

A OCDE aponta que sem ações necessárias, as emissões de podem perfazer 40% do total 

até 2030. As emissões do transporte subiram mais que aqueles de outros setores nos 

últimos 50 anos. A demanda por transporte continuará a crescer massivamente nas 

próximas décadas, conforme aponta a OCDE. E como as emissões de CO2 do transporte 

não irão cair, mas podem aumentar em 60% até 2050, e essa atividade depende muito do 

transporte, é um setor difícil de descarbonizar. 57 

 

A Iniciativa de Transporte da OCDE é organizada em cinco correntes principais: 

a) Identificar as áreas de progresso 

b) Análises setoriais detalhadas 

c) Estudos específicos para a descarbonização 

d) Rumos nacionais 

e) Diálogo Político. 

 

6. Medidas para a descarbonização do frete rodoviário 

 

A OCDE registra em seu relatório que o frete rodoviário é a espinha dorsal da economia 

e é insubstituível no transporte de cargas, embora contribua consideravelmente com a 

emissão de gás carbônico58. Consoante o relatório, cerca de 17 milhões de barris de 

petróleo ao dia são consumidos através desse tipo de atividade. Além disso, o frete 

consome 50% de todo o diesel. Desde 2000, 80% do aumento líquido no uso global de 

diesel veio de frete rodoviário. De 2015 a 2050, a atividade de frete rodoviário deve mais 

do que dobrar. Portanto, soluções para reduzir as emissões são cruciais para combater as 

mudanças climáticas. 59 

A figura 5 mostra como o aumento no consumo de diesel se deve principalmente ao frete 

rodoviário desde o ano 2000 no mundo. Especialmente, no Brasil, um país em que há o 

predomínio do transporte rodoviário, essa atividade é uma importante fonte de emissões 

de gases do efeito-estufa. 60 

  

 
56 Disponível em Decarbonising Transport initiative | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 20/08/2021 
57 Disponível em Decarbonising Transport initiative | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 20/08/2021 
58Disponível em  Is Low-Carbon Road Freight Possible (itf-oecd.org). pp.2-4. Acesso em 20/08/2021. 
59Disponível em  Is Low-Carbon Road Freight Possible (itf-oecd.org). pp.2-4. Acesso em 20/08/2021. 
60Disponível em  Is Low-Carbon Road Freight Possible (itf-oecd.org). pp.2-4. Acesso em 20/08/2021. 
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Figura 4.5: Parcela do aumento de consumo do Diesel entre 2000-2018 

 

 
Fonte: OCDE, 2018 

 

Esse aumento considerável na atividade de frete deve eliminar quaisquer ganhos de 

eficiência esperados através das inovações tecnológicas e resultará em um aumento nas 

emissões até 2050, ao invés de uma redução. Na verdade, os caminhões são a fonte de 

demanda global de petróleo que mais cresce, conforme aponta o relatório da OCDE. Em 

2050, eles serão responsáveis por 40% do aumento esperado na demanda de petróleo e 

15% do aumento nas emissões globais de dióxido de carbono. É esperado que caminhões 

substituam os automóveis de passageiros como maior consumidor de petróleo, conforme 

consta no relatório. Isso tem implicações importantes para a política de transporte, vez 

que o foco na mitigação das emissões deve ser no transporte de mercadorias para ter 

resultado efetivo.61 

 

Dessa forma, a descarbonização do frete rodoviário precisa estar na agenda política para 

que tal política tenha efetividade. Ao contrário de outras indústrias, os sistemas de 

transporte ainda não conseguiram reduzir a intensidade de emissões de dióxido de 

carbono, consoante a OCDE. Na União Europeia, de 1990 a 2016, as emissões totais de 

CO2 caíram 20% mas as emissões de transporte aumentaram 27%. No setor de transporte, 

a pressão política sobre o frete rodoviário é menor do que a pressão política sobre os 

 
61 Disponível em  Is Low-Carbon Road Freight Possible (itf-oecd.org). pp.2-4. Acesso em 20/08/2021. 
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automóveis de passageiros. Os padrões de economia de combustível se aplicam a veículos 

leves.  No entanto, atualmente apenas quatro países (Canadá, China, Japão e Estados 

Unidos) estabeleceram padrões de economia de combustível para caminhões, que 

representam 51% do mercado global de frete rodoviário.62 

 

Em 2050, o relatório prevê que o tráfego rodoviário de carga mais que dobrará. O aumento 

da demanda compensará a redução nas emissões de CO2 proporcionada pelo aumento da 

eficiência. A descarbonização do frete rodoviário requer combustível livre de carbono, 

seja através da eletrificação dos carros ou através de combustíveis menos poluentes. 63 

 

Durante viagens de longa distância, a maioria das emissões de dióxido de carbono 

produzidas por caminhões pesados vem de cargas rodoviárias. Mas faltam opções 

financeiras. Esta via oferece certo grau de flexibilidade, acessibilidade e nível geral de 

serviço a um custo competitivo, limitando assim a possibilidade de conversão modal. A 

logística e veículos eficientes fazem parte do roteiro de descarbonização, mas sozinhos 

não são suficientes para atingir a meta de redução do clima. Portanto, para atingir as metas 

climáticas, o combustível de caminhão com emissão zero precisará ser usado 

universalmente até 2050.64 

 

Dado o estado atual de pesquisa e implantação comercial, conforme aponta o relatório da 

OCDE, nenhum dos combustíveis para caminhões com emissões zero conhecidas será 

amplamente utilizado no curto e médio prazo. O surgimento de "estradas elétricas" pode 

servir efetivamente para caminhões de longa distância, mas cobrem apenas algumas 

viagens. Hidrogênio, baterias e biocombustíveis avançados também têm limitações 

inerentes, mas podem se complementar.65 

 

As políticas públicas devem garantir que, mesmo no curto a médio prazo, sinergias sejam 

exercidas para minimizar as emissões de dióxido de carbono. Mais pesquisas e projetos-

piloto são necessárias e proporcionarão flexibilidade para expandir tecnologias que 

atendam aos objetivos de políticas públicas. Tais políticas precisam priorizar, como 

investimento em infraestrutura de abastecimento. Futuras descobertas podem ocorrer em 

biocombustíveis avançados, combustíveis renováveis sintéticos ou armazenamento e 

sequestro de carbono.66 

 

6.1 Recomendações da OCDE 

 

Como recomendação, a OCDE aponta para a necessidade de aumentar a escala das 

medidas de descarbonização testadas para caminhões. Melhorar a eficiência do 

combustível de veículos pesados é a chave para reduzir as emissões. Além disso, 

modificação nos pneus, redução da resistência ao rolamento, redução do peso do veículo, 

melhoria da eficiência do motor e potência híbrida. 67 

 

A economia de combustível e os padrões de emissão de dióxido de carbono ajudarão na 

implantação generalizada. Isso deve incluir caminhões pesados. Para cargas urbanas, 

 
62 Disponível em  Is Low-Carbon Road Freight Possible (itf-oecd.org). pp.2-4. Acesso em 20/08/2021. 
63 Idem. 
64 Idem. 
65 Idem. 
66 Idem. 
67 Disponível em  Is Low-Carbon Road Freight Possible (itf-oecd.org). pp.2-4. Acesso em 20/08/2021. 
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conforme aponta o relatório, os combustíveis alternativos fornecem uma solução. A 

política pública deve considerar mecanismos de preços, padrões de emissão mais rígidos, 

zonas de emissão zero e infraestrutura de cobrança. 68 

 

A OCDE também recomenda o uso maior de dados para tomar decisões baseadas em 

evidências. Isso oferece um grande potencial para calibrar as políticas de descarbonização 

com base em evidências. Existem indicadores importantes para as decisões políticas, 

como a utilização da capacidade dos veículos, mas geralmente são propriedade de 

empresas privadas. O acesso a essas informações para fins de política pública é essencial, 

conforme aponta o relatório. A análise de dados também deve ser melhorada. Novas 

ferramentas de modelagem e métodos mais detalhados fornecerão aos tomadores de 

decisão e à indústria percepções mais relevantes. 69 

 

7. Como melhor refletir as políticas de transporte nas políticas de mudanças 

climáticas 

 

A OCDE também aponta que a cooperação entre os diversos atores da sociedade civil 

será fator crucial para que as políticas de mitigação das emissões de gás carbônico. No 

que se refere às Contribuições Nacionalmente Determinadas do Acordo de Paris, a OCDE 

ressalta que apenas 10% delas contemplam a meta de redução do dióxido de carbono no 

transporte. O transporte é essencial para aliviar as mudanças climáticas, conforme a 

OCDE aponta em seu relatório. No entanto, o transporte descarbonizado é difícil porque 

92% deste ainda é dependente do petróleo. 70 

 

No contexto das mudanças climáticas, os desafios enfrentados pelas políticas de 

transporte são complexos, conforme o relatório da OCDE. Eles requerem cooperação e 

colaboração entre departamentos e dentro dos departamentos, entre diferentes níveis de 

governo e entre instituições públicas. Nesse contexto, o ministro dos Transportes pode 

desempenhar um papel fundamental no avanço das metas climáticas nacionais do Acordo 

de Paris, refletindo os desafios do transporte e do clima. 71 

 

A OCDE aponta, no entanto, que a coordenação internacional no setor dos transportes 

melhorou. A consciência do setor dos transportes da necessidade de inverter a tendência 

de aumento das emissões de CO2 aumentou desde o Acordo de Paris de 2015. A maioria 

das partes interessadas no transporte está fortemente comprometida com o Acordo. Está 

surgindo uma visão mais holística do transporte que vai além dos modos de transporte 

individuais. As partes interessadas também estão fazendo ligações entre o Acordo de Paris 

e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e estão começando a 

desenvolver soluções que servem tanto à descarbonização quanto a outros objetivos 

sociais. Ainda assim, a OCDE conclui que o impacto geral sobre o processo de política 

multilateral para limitar as mudanças climáticas permanece fraco, como provado pela 

ausência de medidas específicas e metas de mitigação para o transporte nas Contribuições 

Nacionalmente Determinadas. 72 

 
68 Disponível em  Is Low-Carbon Road Freight Possible (itf-oecd.org). pp.2-4. Acesso em 20/08/2021. 
69 Disponível em  Is Low-Carbon Road Freight Possible (itf-oecd.org). pp.2-4. Acesso em 20/08/2021. 
70 Disponível em How to Better Reflect Transport in Climate Action Efforts | ITF (itf-oecd.org). Acesso 

em 20/08/2021. 
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Existem mecanismos para melhor vincular transporte e política climática. Desde a 

assinatura do Acordo de Paris, o International Transport Forum (ITF) da OCDE 

organizou uma mesa redonda ministerial na cúpula anual, oferecendo uma plataforma 

para ministros, indústria e líderes da sociedade civil analisarem o progresso do transporte 

descarbonizado. Atualmente, a Mesa Redonda Ministerial da ITF constitui o diálogo 

regular de mais alto nível no setor de transporte sobre transporte e mudança climática. 73 

 

As contribuições determinadas do país devem incluir mais compromissos de transporte e 

medidas mais específicas. Nesse contexto, a OCDE aponta para a necessidade de 

fortalecer a cooperação de forma a aumentar as metas e encorajar uma ação forte. O 

processo de política de mudança climática deve alinhar a política climática e as 

prioridades de transporte. O diálogo em curso entre os ministros dos transportes na cúpula 

da ITF sobre a redução das emissões de carbono fornece uma plataforma para atingir esse 

objetivo. 74 

 

 7.1 Recomendações da OCDE 

 

As contribuições determinadas nacionalmente devem incluir mais compromissos de 

transporte e medidas mais específicas, conforme aponta a OCDE. Nesse sentido, há 

necessidade de que o processo de política da mudança climática se alinhe com a política 

climática e as prioridades de transporte. O diálogo em curso entre os ministros dos 

transportes na cúpula do International Trade Forum sobre a redução das emissões de 

carbono fornece uma plataforma para atingir esse objetivo. Conforme ressalta a OCDE, 

a cooperação reforçada aumentará a conscientização sobre medidas eficazes de 

descarbonização do tráfego entre as várias partes da Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima. Um diálogo político mais amplo também oferece 

espaço para reflexão sobre a eficácia das medidas existentes e ajuda a incorporar novas 

medidas às NDC. 75 

 

Assim, a OCDE aponta ser preciso incorporar mais medidas de política de transporte nas 

Contribuições Nacionalmente Determinadas. Não é suficiente que apenas 6 das 10 NDCs, 

conforme determinado atualmente, contenham medidas para mitigação das emissões no 

transporte, dada a realidade que o setor é o segundo maior emissor. As NDCs devem 

incluir compromissos mais específicos e maiores. 76 

 

Certas prioridades políticas poderiam guiar as medidas a serem incluídas nas NDCs e 

emergiram do diálogo da OCDE dos ministros de transporte como: o uso de políticas de 

tecnologia e inovação para o desenvolvimento de tecnologias, a eletrificação do 

transporte rodoviário, melhoramento do transporte público, o aumento das opções de 
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financiamento para transporte e infraestrutura sustentáveis, e a promoção do 

desenvolvimento orientado para o trânsito. 77 

 

7.2 Como as promessas atuais de redução de CO2 no transporte não são 

suficientes 

 

Os atuais compromissos de redução de CO2 no transporte não são suficientes para 

cumprir as metas do Acordo de Paris. As emissões no setor de transportes irão aumentar 

em 60% até 2050, segundo previsões da organização. 78 

 

Os esforços atuais, conforme aponta a OCDE, para redução das emissões de carbono 

através dos sistemas de transporte ainda são muito tímidos. Aliado a isso, o setor ainda 

depende muito do petróleo para atender suas demandas. Apesar da importância do setor 

na contenção do aquecimento global, os esforços ainda vêm sendo insuficientes, 

conforme a OCDE pondera. 79 

 

Existem dois fatores importantes que consistem em empecilhos para a realização de 

medidas eficazes: primeiro, é difícil formular políticas que afetem efetivamente o 

comportamento de bilhões de indivíduos. Em segundo lugar, a complexidade de rastrear 

as emissões de incontáveis veículos móveis movidos a diferentes fontes de energia torna 

difícil avaliar o impacto de medidas específicas de descarbonização. 80 

 

Cerca de 80% dos países que assinaram o Acordo de Paris, conforme apontado pela 

OCDE, reconhecem o papel do transporte na redução do dióxido de carbono, incluindo o 

papel das contribuições nacionalmente determinadas. Mesmo assim, as melhores 

estimativas indicam que os compromissos relacionados ao transporte até 2030 são 

inconsistentes com o limite de aquecimento global de 1,5 graus Celsius, quanto mais os 

2 graus Celsius previsto no Acordo de Paris. 81 

 

As medidas políticas e tecnologias atualmente disponíveis e previsíveis podem colocar o 

transporte em um caminho compatível com o cenário otimista para 2030. Isso requer 

maior vontade política para tirar proveito das ferramentas políticas existentes e garantir 

as tecnologias disponíveis que podem ser implementadas e expandidas. Após 2030, 

políticas e inovação tecnológica são necessárias para atingir as metas climáticas. 82 

 

7.3 Recomendações da OCDE para que os países atinjam suas metas nacionais 

de redução de CO2 

 

 
77 Disponível em How to Better Reflect Transport in Climate Action Efforts | ITF (itf-oecd.org). Acesso 

em 20/08/2021. 
78 Disponível em How Transport CO2 Reduction Pledges Fall Short | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 

20/08/2021. 
79 Disponível em How Transport CO2 Reduction Pledges Fall Short | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 

20/08/2021. 
80 Disponível em How Transport CO2 Reduction Pledges Fall Short | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 

20/08/2021. 
81 Disponível em How Transport CO2 Reduction Pledges Fall Short | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 

20/08/2021. 
82 Disponível em How Transport CO2 Reduction Pledges Fall Short | ITF (itf-oecd.org). Acesso em 

20/08/2021. 
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A OCDE elabora recomendações com vistas a ajudar os países a melhor entender o 

potencial do setor de transportes para contribuir para as metas nacionais de redução de 

gás carbônico. Com vistas a conseguir esse objetivo, a OCDE acredita que os países 

podem ser mais ambiciosos na redução das emissões de carbono no transporte, embora 

ainda não seja muito claro como isso é possível. 83 

 

Normalmente, os países não têm informações muito claras sobre as atuais emissões de 

CO2 do transporte, muito menos seu impacto. Portanto, auxiliar os países a compreender 

melhor o potencial do setor de transporte para contribuir para o cumprimento das metas 

nacionais de redução de emissões pode levar a planos de ação climática mais 

ambiciosos.84 

 

A OCDE também considera necessário enfatizar os benefícios compartilhados da 

mitigação das emissões de CO2. Os benefícios compartilhados significativos da ação de 

mitigação de CO2 no transporte como a redução do congestionamento ou poluição do ar, 

entre outros, podem ser importantes pontos de venda para políticas de descarbonização 

do transporte. Conscientizar os legisladores sobre esses co-benefícios ajudará a 

impulsionar os esforços de redução das emissões de CO2. 85 

 

8. Dados dos indicadores da OCDE sobre transporte e mudanças climáticas 

 

A OCDE conta com alguns indicadores que relacionam os sistemas de transporte e as 

emissões de gases- estufa. Na tabela 1, são relacionados alguns países com dados 

disponíveis a respeito da emissão de gases de estufa através dos sistemas de transporte 

durante o período de 2014 a 2018 (a OCDE não dispõe de dados brasileiros sobre 

emissão). 86 

 

Conforme é possível analisar a partir da tabela, a partir dos dados de alguns países, a 

emissão de gás carbônico através dos sistemas de transporte advinda dos EUA é bastante 

substantiva e a maior dos países da tabela (os dados da China também não estão 

disponíveis). As emissões americanas foram cerca de duas vezes maiores em 2018 que o 

total das emissões da União Europeia, que compreende 28 países. Além disso, as emissões 

dos EUA apresentaram um crescimento no período de cerca de 6%, o que é algo 

preocupante, embora todos os países da tabela tenham apresentado aumento das emissões 

através do transporte. Destaca-se ainda, no rol de países selecionados, a Rússia, cuja 

emissão foi cerca de 55% que as emissões da Alemanha, apesar do PIB alemão superar o 

russo. 87 
 

Tabela 4.1: Emissão de gases-estufa através do transporte 

 
Pollutant Greenhouse gases 

Variable 1A3 – Transport 

Unit Tonnes of CO2 equivalent, Thousands 

Year 2014 2015 2016 2017 2018 

 
83Idem. 
84Idem. 
85Idem. 
86 Disponível em OECD STAT. Disponível em https://stats.oecd.org/. Acesso em 30/08/2021. 
87 Disponível em OECD STAT. Disponível em https://stats.oecd.org/. Acesso em 30/08/2021. 
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Country             

Australia 
  93.257,20  95.386,20  96.545,47  98.847,95  100.795,82  

Germany 
  160.439,48  163.056,39  166.410,62  169.181,18  163.620,06  

Israel 
  16.769,96  17.615,89  18.109,94  18.580,47  18.698,50  

United Kingdom 
  119.472,10  122.067,50  124.589,41  124.838,63  122.992,53  

United States 
  1.717.187,02  1.727.513,75  1.767.745,02  1.788.772,73  1.821.574,71  

European Union 

(28 countries)   897.728,01  914.689,15  935.430,57  949.433,78  950.056,12  

Russia 
  250.650,52  266.549,48  248.458,55  247.833,60  254.077,22  

Fonte: OCDE, 2020 

 

A OCDE também dispõe de um indicador sobre a emissão de gases-estufa a partir do 

transporte aéreo no Brasil. Conforme os dados do período 2017-2019, é perceptível a 

queda das emissões de dióxido de carbono brasileiras. Essa queda pode ser indicativa da 

crise econômica brasileira e da depreciação do real, o que encarece as passagens aéreas. 

Como comparação, as emissões brasileiras no transporte aéreo em 2019 perfazem apenas 

5% das emissões estadunidense para o ano de 2019. A tabela 2 traz os dados das emissões 

de dióxido de carbono no Brasil através do transporte aéreo no triênio 2017-2019. 88 

 
Tabela 4.2: Emissões de gás carbônico no sistema de transporte aéreo brasileiro no período 2017-2019  

 
País Brasil 

  

Ano 2017 2018 2019 

Fonte das emissões         

Emissões 

estimadas de 

CO2 de voos 

comerciais 

de 

passageiros 

e carga 

 

 Aviação 

doméstica 

(voos com 

partida e 

chegada no 

mesmo país) 

 

  Companhia 

aérea 

residente.  

      (A) - Voo 

doméstico no 

país A, 

operado por 

uma 

companhia 

aérea residente 

no país A 

 

  9136580,6 7630436,3 6317678,2 

      (B) - Voo 

doméstico fora 

do país A, 

operado por 

uma 

companhia 

aérea residente 

no país A 

 

  602,59085 591,22121 594,16484 

   Companhia 

aérea não-

residente. 

      (C) - Voo 

doméstico no 

país A, 

operado por 

uma 

companhia 

aérea não 

residente no 

país A 

 

  57801,999 1876208,3 3081655,4 

 
88 Disponível em OECD STAT. Disponível em https://stats.oecd.org/. Acesso em 30/08/2021. 

http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=AIR_GHG&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://localhost/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=AIR_GHG&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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  Aviação 

internacional 

(voos com 

partida e 

chegada em 

diferentes 

países) 

 

    Companhia 

aérea residente 

      (D) - Voo 

internacional 

partindo do 

país A, 

operado por 

uma 

companhia 

aérea residente 

no país A 

 

  1666202,6 1414846,1 967277,35 

      (E) -Voo 

internacional 

chegando ao 

país A, 

operado por 

uma 

companhia 

aérea residente 

no país A 

  

  1687131,3 1430885,1 979227,29 

      (F) - Voo 

internacional 

fora do país A, 

operado por 

uma 

companhia 

aérea residente 

no país A 

 

  108301,6 62209,963 44794,176 

    Companhia 

aérea não- 

residente 

 

      (G) - Voo 

internacional 

partindo do 

país A, 

operado por 

uma 

companhia 

aérea não 

residente no 

país A 

 

  4911598,6 5952387,5 6148924,2 

       

Fonte: Oecdstat, 2020 

 

9. Legislação nacional brasileira: A Política Nacional de Mobilidade Urbana 

 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana- Lei 12.587 de 2012 tramitou durante 17 anos 

no Congresso Nacional e visa contribuir para instituir as diretrizes e dotar os municípios 

de instrumentos para melhorar as condições de mobilidade nas cidades brasileiras. A lei 

tem como prioridade os veículos não-motorizados sobre motorizados e coletivos sobre 

individuais motorizados. 

 

Os princípios presentes da lei são os seguintes: a acessibilidade universal a deficientes, 

desenvolvimento sustentável, equidade no acesso ao transporte público coletivo, 

eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte e na circulação 

urbana, segurança nos deslocamentos, justa distribuição dos benefícios e ônus no uso dos 

diferentes modos, equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros. 

 

Segundo o artigo 23 da lei, os entes federativos poderão utilizar, dentre outros 

instrumentos de gestão do sistema transporte e da mobilidade urbana, a estipulação de 

padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo 

condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle. 
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No que concerne o meio ambiente, o desenvolvimento e implantação dos Planos Setoriais 

de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima dá prosseguimento à Lei n° 12.187 de 

2009 chamada de Política Nacional sobre Mudança do Clima, que estipulava um 

compromisso nacional voluntário de redução das emissões, assim como o Decreto n° 

7.390/210, que determina a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação à 

Mudança do Clima. O Decreto, entretanto, foi revogado em 2018. 

 

A lei 12.187 prevê, em seu artigo 11 que Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em 

consonância com a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de 

mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma 

economia de baixo consumo de carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no 

transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e 

passageiros. 

 

Esse Plano tem como objetivo geral expandir a infraestrutura de transporte de 

mercadorias, utilizando modelos mais eficientes em termos energéticos e aumentando a 

utilização de sistemas de transporte público de passageiros eficientes, contribuiremos 

para a redução das emissões de gases com efeito de estufa neste setor. O PSTM aborda 

as medidas que estão sendo implementadas e outras medidas complementares que 

promovem a melhoria do sistema de transporte urbano, aumentam a acessibilidade dos 

residentes urbanos e avaliam a redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE). 

 

CONCLUSÕES 

 

A OCDE apresenta uma série de estudos relacionando a temática de transportes com as 

mudanças climáticas. Quase um quarto das emissões de dióxido de carbono derivam de 

atividades do transporte, com perspectiva de aumento. Essa atividade, conforme aponta a 

OCDE em seus relatórios ainda é muito dependente dos combustíveis fósseis para ser 

realizada. Portanto, a redução das emissões de gases-estufa no setor de transporte pode 

auxiliar muito no combate às mudanças climáticas.  

 

A OCDE aponta que nos próximos 30 anos, o transporte urbano contribuirá menos para 

as emissões do que as atividades de frete rodoviário e marítimo. Através do Acordo de 

Paris, os países comprometeram-se por meio das Contribuições Nacionalmente 

Determinadas (NDCs) a reduzir as emissões de dióxido de carbono. No entanto, a OCDE 

aponta que nem todas as NDCs mencionam medidas relacionadas a transporte para parar 

as mudanças climáticas e as metas são vagas e maior atenção e planejamento são 

necessários para reduzir as emissões no setor. 

 

A mitigação das emissões de carbono dos sistemas de transporte dependerá muito das 

disrupções tecnológicas como a eletrificação dos carros, mecanismos de mobilidade 

compartilhada e veículos autônomos, que podem ter profundos encadeamentos para o 

setor e para a criação de políticas públicas, assim como contribuir decisivamente para a 

queda das emissões de carbono no âmbito do transporte urbano. Já na seara do frete, a 

situação é ainda mais delicada vez que as emissões tendem a crescer ainda mais. A OCDE 

recomenda, nesse sentido, aumentar a eficiência do combustível de veículos pesados. O 

surgimento de caminhões autônomos também pode ser bastante útil para obter uma 

mitigação razoável das emissões.  
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Parar o processo de aquecimento do planeta só é possível com a descarbonização dos 

sistemas de transporte. A OCDE conclui em vários relatórios que os atuais compromissos 

não vêm sendo suficientes para enfrentar o problema satisfatoriamente. Isso acontece 

devido à dificuldade em se elaborar políticas para um número muito grande de pessoas, 

além da dificuldade de monitorar o número grande de veículos circulando com diversas 

fontes de energia.  

 

No âmbito brasileiro, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, expressa na lei 12.587 

de 2012 tem como objetivo melhorar as condições de mobilidade urbana nas cidades 

brasileiras e trata da questão das emissões de gases poluentes nos sistemas de transportes. 

Consoante o artigo 23 da lei, os entes federativos poderão estabelecer regramentos de 

local e horário para controlar a emissão de poluentes nas cidades. Tal iniciativa faz parte 

do esforço brasileiro em mitigar suas emissões de carbono. Além disso, o Plano prevê 

também que o transporte urbano deve auxiliar na obtenção de uma economia de baixo 

carbono. 
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Resumo: O Brasil enfrentará o crivo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 

várias matérias em desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade. Entre essas matérias, o presente artigo destaca a 

biodiversidade, incluindo uma análise sobre os recursos florestais e terrestres. Apresenta-se um panorama da situação 

legislativa, de âmbito federal, e institucional frente aos documentos internacionais de proteção à biodiversidade, 

especialmente, os da OCDE. Por conseguinte, apresenta-se a avaliação da OCDE baseada em indicadores sobre o Brasil 

em matéria de biodiversidade.   

 

Palavras-chave: Brasil; OCDE; Sustentabilidade; Biodiversidade; indicadores 

 

Abstract: Brazil will face the scrutiny of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) in 

various matters on sustainable development or sustainability. Among these matters, this article highlights biodiversity, 

including an analysis of forest and land resources. An overview of the federal legislative and institutional structure 

situation is presented in relation to international documents for the protection of biodiversity, especially those of the 

OECD. Therefore, the article presents the OECD assessment based on indicators on Brazil in terms of biodiversity. 

 

Key-Words: Brazil, OECD; Sustainability; Biodiversity; Indicators  

 

INTRODUÇÃO 

 

Da discussão internacional focada especialmente em meio ambiente, a preocupação sobre 

a conservação e o uso sustentável da diversidade biológica e dos serviços ecossistêmicos 

está cada vez mais presente no comércio internacional. A diversidade biológica ou 

biodiversidade é composta pela variedade dos organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, portanto, plantas, animais e microrganismos das mais variadas espécies 

e ecossistemas (terrestres, aquáticos e marinhos).  

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) dispõe a 

diversidade biológica e suas interações com as atividades, em outros setores econômicos, 

e a alteração da paisagem como elementos do que denomina como crescimento verde. 

Segundo a Organização, o crescimento verde é um subconjunto do desenvolvimento 

sustentável que permite compreender os trade-offs entre as políticas econômicas e 

ambientais. Na adoção, portanto, da Estratégia de Crescimento Verde de 2011, os 

governos podem promover o crescimento e o desenvolvimento econômico de modo a 

garantir que os ativos naturais possam fornecer os recursos e os serviços ambientais 

necessários ao bem-estar humano sem esgotá-los.  

 

A OCDE qualifica a diversidade biológica como um dos pilares da existência da vida na 

medida em que sua proteção e preservação estão intrinsecamente relacionadas à 

segurança alimentar, à qualidade do ar e da água, à contenção dos efeitos negativos das 

mudanças climáticas e à manutenção do clima em geral.  Por sua vez, os impactos na 

biodiversidade decorrem da atuação humana, mediante, entre outras formas, da 
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superexploração dos recursos naturais, da disseminação de espécies exóticas invasoras, 

das mudanças climáticas, da poluição e da destruição de habitats. (C(2008)133). 

 

Desde 1993, a Organização estuda sobre a biodiversidade no Grupo de Trabalho sobre 

Aspectos Econômicos da Biodiversidade. O objetivo da OCDE era e ainda é o de utilizar 

a análise econômica, mediante a promoção de instrumentos econômicos para a 

conservação e o uso sustentável da biodiversidade. A partir de então, várias publicações 

sobre a temática ocorrem: Saving Biological Diversity: Economic Incentives (OECD 

1996), Handbook of Incentive Measures for Biodiversity: Design and Implementation 

(OECD, 1999a), Handbook of Biodiversity Valuation: A Guide for Policy Makers 

(OECD, 2002); Harnessing Markets for Biodiversity: Towards Conservation and 

Sustainable Use (OECD, 2003); Handbook of Market Creation for Biodiversity: Issues in 

Implementation (OECD 2004), and many others , People and Biodiversity Policies: 

Impacts, Issues and Strategies for Policy Action (OECD, 2008). Recentemente, outras 

publicações foram realizadas: Towards Sustainable Land Use: Aligning Biodiversity, 

Climate and Food Policies (OECD, 2020); Biodiversity: Finance and the Economic and 

Business Case for Action (OECD, 2019); Mainstreaming Biodiversity for Sustainable 

Development (OECD, 2018); Marine Protected Areas: Economics, Management and 

Effective Policy Mixes (OECD,2017). 

 

Por sua vez, a OCDE desenvolve e implementa indicadores para analisar os Estados 

Membros e Não-Membros em matéria de diversidade biológica, o que inclui os recursos 

terrestres, as áreas protegidas, a utilização sustentável dos recursos naturais, 

especialmente, os decorrentes de florestas, os recursos florestais, a quantidade de espécies 

ameaçadas ou em risco de ameaça. Desse modo, a Organização produziu indicadores 

próprios de meio ambiente e os indicadores de crescimento verde. 

 

Os indicadores de meio ambiente estão direcionados à dimensão ambiental do 

desenvolvimento sustentável. Entre os disponíveis, foca-se nos sobre os Recursos 

Biológicos, Recursos Florestais e Recursos Terrestres. Sobre os indicadores de 

crescimento verde, na área de base de ativos naturais, estuda-se os recursos terrestres, os 

recursos florestais, os recursos de água doce, a biodiversidade e os seus ecossistemas e os 

recursos da vida selvagem.  

 

Diante do processo de acessão do Brasil na OCDE, é necessário compreender em que 

medida o país, megadiverso em matéria de diversidade biológica, converge com os 

entendimentos da Organização. No presente trabalho, será trabalhado como o Brasil se 

aproxima em cumprir as Recomendações e orientações da OCDE em matéria de 

indicadores de base de ativos naturais e meio ambiente, em diversidade biológica. Para 

isso, realiza-se uma análise panorâmica dos principais documentos internacionais sobre 

diversidade biológica bem como os instrumentos legais da Organização nessa matéria. 

Em seguida, analisa-se o arcabouço legislativo brasileiro bem como sua estrutura 

institucional de âmbito federal, a fim de verificar a compatibilidade com os compromissos 

internacionais e com a Organização. Por fim, apresenta-se os dados da OCDE sobre o 

Brasil em matéria de indicadores de base de ativos naturais e de meio ambiente em 

biodiversidade.  

 

Desse modo, o trabalho está organizado nos seguintes tópicos: o primeiro oferece uma 

visão panorâmica sobre os compromissos internacionais sobre proteção da 

biodiversidade, evidenciando o trabalho da OCDE; o segundo evidencia as principais 
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legislações brasileiras em âmbito federal; o terceiro apresenta o quadro institucional 

brasileiro quanto à proteção da biodiversidade; por fim, no quarto apresenta-se os 

indicadores da OCDE evidenciando a avaliação brasileira quanto à biodiversidade. 
 

1. A proteção internacional sobre a biodiversidade: recursos terrestres e 

marinhos 

 

As preocupações sobre a perda da biodiversidade induziram a produção internacional de 

compromissos políticos com o objetivo de conservar e de promover a utilização da 

diversidade biológica de forma sustentável.  

 

Há o compromisso de conservação e de preservação do meio ambiente mediante a 

Declaração de Estocolmo de 1972, a Declaração do Rio de 1992, Declaração de 

Joanesburgo, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável 

(Rio+20). Além desses Acordos Multilaterais de Meio Ambiente, há Acordos e 

documentos específicos sobre a conservação e a proteção do meio ambiente. Destaca-se 

a Convenção de Diversidade Biológica de 1992 e os seus respectivos Protocolos 

(Protocolo de Nagoya e o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança), as Metas de 

Aichi, os Princípios de Bonn, a Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies 

da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção.  

 

Em 2002 foi adotado o Plano Estratégico para alcançar até 2010 a significativa redução 

da perda da biodiversidade em Conferência no âmbito da Convenção de Diversidade 

Biológica. Desde essa data, a União Europeia adotou o compromisso de interromper a 

perda de biodiversidade nos seus países membros e, em 2011, desenvolveu a Estratégia 

de Biodiversidade para 2020. Essa Estratégia foi atualizada na Comunicação da Comissão 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Econômico e Social Europeia e ao 

Comitê das Regiões de 20 de maio de em 2020 (COM (2020) 380 final) para a “Estratégia 

para Biodiversidade para 2030”.  (UE, 2020) 

 

Em consonância com o Pacto Ecológico Europeu (Green New Deal), a Europa propõe a 

recuperação da sua biodiversidade até 2030, mediante alguns objetivos específicos. Trata-

se de aumentar a agricultura biológica e as características da paisagem em termos de 

biodiversidade nas terras agrícolas; interromper a perda de polinizadores; reduzir a 

utilização de pesticidas em 50% até 2030; restabelecer o curso natural de 25000 km de 

rios na União Europeia e de plantar 3 milhões de árvores até 2030. Além disso, a União 

Europeia propõe desbloquear 20 milhões de euros por ano para a biodiversidade, 

mediante fontes do fundo europeu e de financiamentos nacionais e privados. A intenção 

da UE é a de tomar uma posição de liderança mundial na crise global de biodiversidade. 

(UE, 2020) 

 

Ressalta-se que a Comunicação europeia contextualiza, ainda, a necessidade de 

interromper a perda da biodiversidade diante da pandemia do COVID-19. Segundo a UE, 

a pandemia aumenta a conscientização sobre a relação entre a proteção e restauração do 

meio ambiente com a saúde humana. Nesse sentido, reforça que a probabilidade do 

surgimento e da propagação de doenças infecciosas aumenta quando a natureza é 

destruída (COM (2020) 380 final) 

 
Adotada no centro da pandemia COVID-19, esta estratégia também será um elemento 

central do plano de recuperação da UE. Será crucial prevenir e criar resiliência a surtos 

de zoonoses futuras e proporcionar oportunidades imediatas de negócios e investimento 

para restaurar a economia da UE. (COM (2020) 380 final) 
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Por sua vez, na Commission for Environmental Cooperation (CEC), formada pelo 

Canadá, México e Estados Unidos, o Strategic Plan 2021-2025 antecipa as disposições 

ambientais da renegociação do Acordo de Livre Comércio entre esses países. Trata-se do 

resultado do trabalho cooperativo trilateral realizado no âmbito do Acordo Norte 

Americano de Cooperação Ambiental (NAAEC) de 1994. O Strategic Plan reforça a 

perspectiva de que o futuro das gerações futuras depende da adoção de uma abordagem 

de sustentabilidade no momento presente. Entre as prioridades emergentes estão a perda 

da biodiversidade, o uso eficiente dos recursos naturais e, por fim, a redução dos resíduos, 

na medida em que são temas que demandam soluções rápidas e eficientes. (CEC, 2021-

2021) 

 

Especificamente em relação à biodiversidade e aos ecossistemas, o combate à perda de 

biodiversidade é disposto como parte crítica do trabalho desenvolvido pela CEC. Nesse 

sentido, objetiva-se explorar as formas de cooperação trilateral para que se possa 

efetivamente conservar e proteger as espécies compartilhadas e os habitats, inclusive, os 

transfronteiriços (CEC, 2021-2021). A atividades da CEC podem incluir:  

 
apoiar o estabelecimento, desenvolvimento e fortalecimento de redes colaborativas de 

profissionais de conservação, comunidades e parceiros dos setores público e privado, 

incluindo Povos Indígenas; identificar e desenvolver informações, conhecimento e 

orientação em apoio à intervenção cooperativa de conservação, incluindo mapeamento 

atualizado, troca de lições aprendidas e melhores práticas e monitoramento de 

desempenho; aumentar o envolvimento ativo de indivíduos, comunidades locais e 

povos indígenas na conservação, notadamente abordando as dimensões humanas da 

conservação, enquanto reconhece os ecossistemas e os recursos naturais que eles 

fornecem como fontes de subsistência sustentável, água limpa, segurança alimentar e 

estabilidade social; e o engajar e trabalhar junto com as comunidades indígenas, 

conforme apropriado, para trocar conhecimento e experiência sobre metodologias e 

ferramentas relacionadas a questões como rastreabilidade de espécies, espécies exóticas 

invasoras, deterioração de ecossistemas e gestão de áreas de conservação. Para apoiar 

a colaboração efetiva, as ações serão informadas pelas prioridades de conservação 

nacionais e regionais e pelos compromissos internacionais relevantes. (CEC, 2021-

2021) 

 

Além do Strategic Plan, o CEC possui trabalho na efetivação da CITES (Convenção sobre 

o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de 

Extinção). Propõe-se a promoção do comércio legal e sustentável das espécies da América 

do Norte bem como o sustento das comunidades que dependem dessas espécies. São 

quatro grupos de espécies que possuem maior atenção: tubarões, tarântulas, tartarugas e 

certas espécies de madeira. Em 2017, a CEC lançou vários Planos de Ação: Sustainable 

Trade in Sharks: Action Plan for North America, Sustainable Trade in Turtles and 

Tortoises: Action Plan for North America, Sustainable Trade in Timber: Action Plan for 

North America, Sustainable Trade in Parrots: Action Plan for North America, Sustainable 

Trade in Tarantulas: Action Plan for North America. (CEC, 2017) 

 

Em 2018, o Fórum Econômico Mundial identificou a perda da biodiversidade como um 

risco de alta probabilidade. A perda da biodiversidade está relacionada com os efeitos das 

mudanças climáticas, da degradação dos habitats e da mudança da paisagem em razão da 

urbanização. Na Cúpula do G7 de 2019 (Cúpula de Biarritz 2019) com a participação de 

Líderes da Austrália, Burkina Faso, Chile, Egito, Índia, Ruanda, Senegal e África do Sul, 

ao lado dos Estados Unidos Secretário-Geral das Nações, Presidente do Banco Mundial, 

Secretário-Geral da OCDE, Presidente da Comissão da União Africana e Presidente do 

Banco Africano de Desenvolvimento o foco na biodiversidade é reforçado. Na reunião, 
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reconheceu-se que a perda da biodiversidade, as alterações climáticas e a degradação dos 

oceanos e dos solos são desafios globais. (G7,2019)  

 

Nas Américas, o Relatório Regional de Avaliação de Biodiversidade e de Serviços 

Ecossistêmicos para as Américas de 2019 aborda sobre as mudanças no uso da terra e do 

mar sob o viés das mudanças climáticas. Trata-se da apresentação e análise da 

importância, das condições e das ameaças à biodiversidade das regiões da Américas. O 

objetivo é o de informar os tomadores de decisão para que eles tenham condições de 

compreender os principais desafios. (IPBES, 2018) 

 

1.1 Acordos Multilaterais de Meio Ambiente e a proteção internacional da 

biodiversidade 

 

Houve a produção de vários instrumentos jurídicos e políticos, direta e indiretamente, 

sobre a proteção dos recursos terrestres e marinhos. A seguir trata-se da proteção 

internacional dos recursos terrestres e marinhos.  

 

a) A proteção dos recursos terrestres 

 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, no Rio de 

Janeiro, de 1992, abriu-se para assinatura da Convenção da Diversidade Biológica (CDB). 

A CDB é um compromisso internacional juridicamente vinculativo, que entrou em vigor, 

em 1993, com o objetivo de conservar e de usar a diversidade biológica de forma 

sustentável e garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes dessa 

utilização.  A CDB compreende seis áreas temáticas como diretriz para seus países 

membros, quais sejam os ecossistemas de águas interiores, diversidade biológica marinha 

e costeira, diversidade biológica agrícola, diversidade biológica florestal; diversidade 

biológica de montanha; gestão de espécies e diversidade biológica de terras secas e sub-

úmidas.  

 

Entre os bens e serviços da biodiversidade e dos ecossistemas, há o fornecimento de 

alimentos, a purificação do ar e da água, a desintoxicação e a decomposição de resíduos, 

a capacidade de estabilizar e moderar o clima da Terra como também das inundações, 

secas, temperaturas extremas e vento. Identifica-se também a capacidade de gerar e 

renovar a fertilidade do solo, a polinização das plantas e safras, o controle de pragas e 

doenças, material genético para as variedades de safras, de gado, de medicamentos e 

outros produtos.  E, por fim, aponta-se também os benefícios culturais e estéticos. (SCD, 

2010) 

 

A CDB reconhece também o papel social na construção da diversidade biológica ao 

apresentar bases teóricas para compreender as relações entre cultura e biodiversidade com 

ênfase nas comunidades tradicionais. Além do texto da CDB, a Convenção possui dois 

protocolos: o de Nagoya e o de Cartagena sobre Biossegurança. 

 
Tabela 5.1: Protocolos da Convenção de Diversidade Biológica 

 
Protocolo de Nagoya   Regula o Acesso a Recursos Genéticos e a Repartição Justa e Equitativa 

dos Benefícios decorrentes da sua utilização. Trata-se de um Acordo 

suplementar da Convenção sobre Diversidade Biológica. 
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Protocolo de Cartagena sobre 

Biossegurança 

Regula o manuseio, o transporte e o uso dos organismos vivos 

geneticamente modificados para garantir que não haja efeitos adversos na 

diversidade biológica. Trata-se de um Acordo suplementar da Convenção 

sobre Diversidade Biológica 

 

Fonte: SCDB, 2000. Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  

 

Segundo o Secretariado da CDB, os dois únicos compromissos obrigatórios da 

Convenção estão dispostos no art. 26 e no art. 6 (SCD, 2011). Cada Estado deve dispor, 

em relatório, o que efetivamente realizou para demonstrar que está cumprindo com os 

objetivos da CDB e dos seus Protocolos de acordo com o art. 26 da Convenção. Por sua 

vez, esses relatórios são submetidos à Conferência das Partes, autoridade máxima da 

Convenção, formada por todos os governos e as organizações regionais de integração 

econômica que ratificaram a CDB. O Secretariado da CDB, por sua vez, é responsável 

por auxiliar os governos no cumprimento da Convenção e dos seus Protocolos e para o 

estabelecimento de tendências.  

 

De acordo com o art. 6 da CDB, cria-se uma obrigação para cada Parte da CDB que deve 

preparar um Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade (em inglês 

NBSAPs - National Biodiversity Strategy and Action Plans) ou um instrumento 

semelhante. Os NBSAPs têm como objetivo incluir o alinhamento da atuação pública 

com os objetivos da CDB. “O requisito de integrar a consideração da conservação e do 

uso sustentável dos recursos biológicos na tomada de decisão nacional, e as questões 

principais em todos os setores da economia nacional e na estrutura de formulação de 

políticas, são os desafios complexos no centro da Convenção.” (CDB, 2020) 

 

Em 2010, foi adotado o Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020, incluindo as 

Metas de Aichi, pela decisão COP 10 X/2 da Conferência das Partes da CDB. Trata-se de 

um plano abrangente que envolve todos os atores relacionados à gestão da biodiversidade 

e ao desenvolvimento de políticas. As Metas de Biodiversidade de Aichi 2011-2020 é 

composta por 20 metas para a biodiversidade organizadas em cinco objetivos 

estratégicos: o objetivo estratégico A dispõe as metas relacionadas a abordagem das 

causas subjacentes à perda de biodiversidade; o objetivo estratégico B dispõe sobre a 

redução das pressões diretas sobre a biodiversidade bem como sobre o uso sustentável; o 

objetivo estratégico C aborda sobre as metas em prol de um melhor estado da 

biodiversidade; o objetivo estratégico D dispõe sobre metas em prol do aumento dos 

benefícios da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos; e por fim, o objetivo 

estratégico E dispõe metas para melhorar a implementação da gestão do conhecimento e 

da capacitação por meio de planejamento participativo. (UNEP/CBD/COP/DEC/X/2) 

  

O Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020 e as Metas de Aichi oferecem uma 

estrutura global para que os tomadores de decisão tomem ações e medidas para o combate 

à perda da biodiversidade. Desse modo, as orientações para a realização dos Planos 

Estratégicos e Planos de Ação Nacionais foram atualizados. (SCD, 2011) 

 

Está sendo discutida a Estrutura do Quadro Global de Biodiversidade Pós 2020 mediante 

um Grupo de Trabalho na CDB (CBD/WG2020/2/3). Formam-se propostas, por exemplo, 

metas sobre ferramentas e mecanismos de implementação bem como compromissos 

financeiros, metas relacionadas aos Oceanos, ao combate à biopirataria, a padrões de 

produção e de consumo. 
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Além da CDB, há outros documentos internacionais específicos que abordam sobre a 

proteção da diversidade biológica que foram citados pela Decisão COP 10 X/5 para serem 

incorporados aos NBSAPs. (SCD, 2011) 

 
Tabela 5.2: Documentos Internacionais específicos que abordam sobre diversidade biológica terrestre 

 

Tratado Internacional sobre 

Recursos Fitogenéticos para 

Alimentação e Agricultura – 

TIRFAA (ITPGRA - 

International Treaty on Plant 

Genetic Resources for Food 

and Agriculture ) 

 

Em harmonia com a CDB, o ITPGRA é um Acordo que objetiva promover a 

conservação e o uso sustentável dos recursos fitogenéticos para a alimentação e a 

agricultura. Desse modo, seus temas de abrangência são: Sistema Multilateral para 

acesso a material genético e repartição de benefícios; Sistema de Informação 

Global, disposto pelo art. 17 do ITPGRA com o objetivo de facilitar o intercâmbio 

de informações científicas e técnicas sobre os recursos fitogenéticos para a 

alimentação e a agricultura; Direito dos Agricultores, reconhecendo as 

contribuições dos agricultores em todas as regiões do mundo sobre a conservação, 

a melhoria e a disponibilização dos recursos fitogenéticos; Conformidade, ou seja, 

auxiliar os Estados mediante o monitoramento, oferta de aconselhamento e 

assistência, inclusive jurídica, para cumprir os termos do ITPGRA; Estratégias de 

financiamento dispõe sobre o asseguramento de recursos financeiros para 

contribuir com a implementação do Tratado, incluindo o Fundo de Repartição de 

benefícios; e uso sustentável disposto como um dos objetivos do Tratado, o artigo 

5º e 6º do Tratado propõe várias medidas que podem contribuir com o uso 

sustentável dos recursos fitogenéticos bem como chama as Partes a desenvolver e 

manter estruturas que contribuam com o uso sustentável. 

 

Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da 

Flora e Fauna Selvagens em 

Perigo de Extinção (CITES - 

Convention on International 

Trade in Endangered Species 

of Wild Fauna and Flora) 

 

A CITES surgiu com o objetivo de garantir a conservação das espécies selvagens 

da flora e da fauna comerciadas internacionalmente. O comércio de espécies é 

responsável não só pelo esgotamento das suas populações como pela destruição 

dos seus habitats. A CITES, embora seja uma Convenção juridicamente 

vinculativa, não substitui a lei doméstica. A Convenção apresenta uma estrutura 

que deve ser adotada por todas as suas Partes. Nesse sentido, ela impõe um 

controle da exportação, da reexportação e da introdução de espécies que estejam 

abrangidas pela Convenção. Essas espécies são dispostas em três apêndices da 

Convenção. Nos apêndices I e II, há as espécies ameaçadas de extinção e as 

espécies não necessariamente ameaçadas de extinção, cujo comércio é controlado, 

respectivamente. Por sua vez, no apêndice III há as espécies protegidas, pelo 

menos, por um país.  

 

 

Convenção sobre Espécies 

Migratórias ou Convenção de 

Bonn 

 

Trata-se de acordo intergovernamental que dispõe sobre a conservação das 

espécies que migram, por via terrestre, aérea e marinha, entre países e, por isso, 

necessitam de esforços comuns para garantir sua efetiva proteção. Está sob 

coordenação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). 

 

Convenção do Patrimônio 

mundial, Cultural e Natural 

(Convention concerning the 

Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage 

adopted by the General 

Conference at its seventeenth 

session) 

 

Objetiva garantir a proteção internacional do patrimônio cultural e natural. Chama-

se as Partes a adotar uma política geral que determine o patrimônio cultural e 

natural da vida, a instituição de serviços de proteção, de conservação e de 

valorização do patrimônio cultural e natural; o desenvolvimento de estudos e de 

pesquisas científicas e técnicas com o objetivo de aperfeiçoar os métodos de 

intervenção no patrimônio cultural e natural; tomar medidas jurídicas, científicas, 

técnicas, administrativas e financeiras com o objetivo de identificar, proteger, 

conservar, valorizar e restaurar o patrimônio cultural e natural; e, por fim, 

favorecer a criação de centros nacionais ou regionais que disponham sobre a 

formação do domínio de proteção, conservação e valorização do patrimônio 

cultural e natural.  

 

Convenção sobre Zonas 

Úmidas de Importância 

Internacional, Especialmente 

como Habitats de Aves 

Aquáticas (RAMSAR - The 

Ramsar Convention on 

Wetlands of International 

Importance especially) 

 

Trata-se de um Tratado intergovernamental que possui o objetivo de proteger os 

habitats aquáticos relevantes para a conservação das aves migratórias e das demais 

áreas úmidas. Desse modo, promove a conservação e o uso sustentável e o bem 

estar das populações humanas que se relacionam com essas áreas.  

Elaboração: CCGI/FGV, 2020. 
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Esses Acordos auxiliam na implementação dos objetivos de conservação e de uso 

sustentável da biodiversidade. Além disso, utiliza-se indicadores para mediar as 

tendências sobre a biodiversidade e para auxiliar sobre a conservação e o uso sustentável 

da biodiversidade. (SCDB, 2000)  

 

O Biodiversity Indicators Partnership (BIP), por exemplo, é uma iniciativa global cujo 

objetivo é promover e desenvolver indicadores sobre a biodiversidade. Nesse sentido, o 

BIP tanto responde às demandas de indicadores da CDB quanto sobre outras convenções, 

que se relacionam à biodiversidade. Contribui para o IPBES (International Platform on 

Biodiversity and Ecosystem Services), para concretização da Agenda 2030 e para a 

concretização de cada uma das estratégias das Metas de Aichi.  

 

b) A proteção dos recursos marinhos  

 

A Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar (em inglês, United Nations 

Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) reconhece a soberania de todos os Estados 

e estabelece uma nova ordem jurídica para os mares e os oceanos que promova a sua 

utilização pacífica, a utilização equitativa e eficiente dos recursos marinhos bem como a 

proteção e a conservação do meio ambiente marinho. A UNCLOS dispõe uma série de 

artigos que definem direitos e obrigações para que os Estados trabalhem 

cooperativamente para garantir a proteção e a conservação do meio ambiente marinho.  

 

A proteção do meio ambiente marinho disposta de forma direta, entre outros artigos, no 

art. 194 da UNCLOS. Segundo o artigo, os Estados devem tomar as medidas necessárias 

para prevenir e controlar a poluição do meio ambiente marinho de qualquer fonte: de 

embarcações, de instalações e dispositivos para a utilização e aproveitamento dos 

recursos naturais no leito do mar e no seu subsolo, das instalações e dispositivos que 

funcionem no meio ambiente marinho (art. 194, UNCLOS). Tal dever é condicionado às 

possibilidades do Estado que deve, ainda, se esforçar para harmonizar suas políticas para 

esse fim.  

 

Além disso, reforça o dever dos Estados em não causar danos transfronteiriços ao meio 

ambiente marinho, o que inclui a poluição causada por incidentes ou por atividade que 

estejam sob a jurisdição estatal. Dispõe, portanto, do dever de não transferir danos ou 

riscos de uma zona costeira para outra bem como de não transformar um tipo de poluição 

em outro (art. 195, UNCLOS). Procura dispor de forma não taxativa as atividades 

econômicas que podem ser realizadas nos mares e nos oceanos e instrumentos que 

facilitem a cooperação entre os Estados, por exemplo, as notificações quando há danos 

ao meio ambiente marinho. Logo ao passo que define os direitos e deveres dos Estados 

costeiros e sem litoral, define também a exploração dos recursos nas áreas onde não há 

jurisdição nacional. (UNCLOS) 

  

Foi declarado que os recursos dos fundos marinhos constituem patrimônio comum da 

humanidade sob a administração da Autoridade dos Fundos Marinhos, constituída para 

esse fim. A competência da Autoridade é exclusiva para os recursos não vivos marinhos, 

o que inclui nódulos polimetálicos de importância significativa para a indústria 

aeroespacial.  
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Sobre a regulação da utilização da biodiversidade marinha nas áreas além da jurisdição 

nacional, um novo Instrumento internacional vinculativo está em discussão sob a 

Organização das Nações Unidas. O Pacote de discussão sobre o Instrumento Vinculativo 

contempla a discussão sobre a regulação dos recursos genéticos marinhos, incluído o 

sistema de repartição de benefícios, áreas marinhas protegidas, avaliação de impacto 

ambiental e capacitação e transferência de tecnologia. (General Assembly Resolution 

72/249) 

 

1.2 A Agenda 2030 e o trabalho da OCDE para a concretização da conservação 

e do uso da biodiversidade 

 

A OCDE trabalha de maneira coordenada com as Organizações Internacionais e reforça 

a aplicação dos documentos internacionais relacionados à sustentabilidade pelos Estados 

Membros e Não Membros. Essa coerência vertical do nível nacional com o nível 

internacional, é disposta como um dos elementos de governança pública para a 

Organização.  

 

A OCDE reconhece a importância da biodiversidade terrestre e marinha para a saúde 

humana e para o bem-estar das economias, trabalhando nessa temática desde 1993. Desse 

modo, a Organização trabalha fornecendo análises, insights de boas práticas sobre a 

política de biodiversidade com o objetivo de melhorar a eficiência econômica e a 

equidade distributiva (OCDE, 2020) 

 

A concepção sobre desenvolvimento sustentável foi atualizada em 2015 mediante a 

Agenda 2030. Em 2015, sob a Organização das Nações Unidas (ONU), o documento 

internacional “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável” se trata de uma agenda ampla com um plano ambicioso composto por 17 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Objetiva-se, até 2030, cumprir as 169 metas 

dispostas nesses Objetivos importantes para as seguintes áreas: as pessoas, 

principalmente, no combate à fome e à pobreza em todas as suas dimensões; o planeta, 

focado na proteção do meio ambiente da degradação, alterando-se padrões de consumo e 

de produção e tomando medidas urgentes quanto às mudanças climáticas; a prosperidade, 

mediante a garantia de que todas as pessoas terão as condições mínimas para alcançar a 

plena realização pessoal; a paz, na qual o objetivo é de garantir a coexistência pacífica e 

colaborativa entre as sociedades e nações; e a parceria, na qual todos os atores, públicos 

ou privados, são chamados a trabalhar em conjunto com o objetivo de garantir que os 

Objetivos e Metas da Agenda sejam efetivamente cumpridos. (ONU, 2015) 

 

A Agenda reafirma os compromissos e os princípios vigentes no Direito Internacional 

que incluem, por exemplo, a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento; a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável; a Cúpula 

Mundial para o Desenvolvimento Social; o Programa de Ação da Conferência 

Internacional sobre População e Desenvolvimento, a Plataforma de Ação de Pequim; e a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20). Diante 

disso, segundo a Agenda, o desenvolvimento sustentável:  

 
Reconhece que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, o 

combate às desigualdades dentro dos e entre os países, a preservação do planeta, a 

criação do crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável e a promoção da 

inclusão social estão vinculados uns aos outros e são interdependentes. (ONU, 2015) 
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Entre os 17 Objetivos, dois ODS contemplam a biodiversidade de maneira direta na 

Agenda 2030: o ODS 15 (Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos 

ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, 

deter e reverter a degradação da terra e deter a perda da biodiversidade) e o ODS 14 

(Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento sustentável). Abaixo segue tabela com cada uma das metas dos dois 

ODS que podem ser resumidos para conservação e uso sustentável dos recursos terrestres 

no ODS 15 e para conservação e uso sustentável dos recursos do mar no ODS 14:  

 
Tabela 5.3: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável relativos à conservação, proteção e uso 

sustentável da biodiversidade 

 
Objetivo do 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Metas dos ODS 

ODS 15  15.1 Até 2020, assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável de ecossistemas 

terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, 

montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações decorrentes dos acordos 

internacionais 

15.2 Até 2020, promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de 

florestas, deter o desmatamento, restaurar florestas degradadas e aumentar 

substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente 

15.3 Até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo 

terrenos afetados pela desertificação, secas e inundações, e lutar para alcançar um mundo 

neutro em termos de degradação do solo 

15.4 Até 2030, assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua 

biodiversidade, para melhorar a sua capacidade de proporcionar benefícios que são 

essenciais para o desenvolvimento sustentável 

15.5 Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação de habitat 

naturais, deter a perda de biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de 

espécies ameaçadas 

15.6 Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos e promover o acesso adequado aos recursos genéticos 

15.7 Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora 

e fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida 

selvagem 

15.8 Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução e reduzir significativamente 

o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas terrestres e aquáticos, e 

controlar ou erradicar as espécies prioritárias 

15.9 Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento 

nacional e local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza 

e nos sistemas de contas 

15.a Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos 

financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas 

15.b Mobilizar recursos significativos de todas as fontes e em todos os níveis para financiar 

o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em 

desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a 

conservação e o reflorestamento 

15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de 

espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais 

para buscar oportunidades de subsistência sustentável 

 

ODS 14  14.1 Até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, 

especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição 

por nutrientes 

14.2 Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros 

para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua 

capacidade de resiliência, e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar 

oceanos saudáveis e produtivos 

14.3 Minimizar e enfrentar os impactos da acidificação dos oceanos, inclusive por meio 

do reforço da cooperação científica em todos os níveis 

14.4 Até 2020, efetivamente regular a coleta, e acabar com a sobrepesca, ilegal, não 

reportada e não regulamentada e as práticas de pesca destrutivas, e implementar planos de 
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gestão com base científica, para restaurar populações de peixes no menor tempo possível, 

pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, como 

determinado por suas características biológicas 

14.5 Até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas, de acordo com 

a legislação nacional e internacional, e com base na melhor informação científica 

disponível 

14.6 Até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca, que contribuem para a 

sobrecapacidade e a sobrepesca, e eliminar os subsídios que contribuam para a pesca 

ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como 

estes, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado adequado e eficaz para os 

países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da 

negociação sobre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio 

14.7 Até 2030, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos 

marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável da pesca, aquicultura e turismo 

14.a Aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e 

transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a 

Transferência de Tecnologia Marinha da Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a 

fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha 

para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos 

14.b Proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos 

marinhos e mercados 

14.c Assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela 

implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS [Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar], que provê o arcabouço legal para a conservação 

e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 

158 do “Futuro Que Queremos” 

 

Fonte: ONU, 2015.  Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  

 

Na Reunião do Conselho Ministerial, em 2015, a OCDE reconheceu não só a importância 

da Agenda 2030 como também do potencial da Organização em auxiliar os países a 

implementar os seus Objetivos. Desse modo, em 2016, [C/MIN (2016) 6] a Organização 

elaborou um Plano de Ação para a Agenda 2030, partindo da análise sobre quais 

indicadores, políticas, instrumentos e plataformas da OCDE que poderiam apoiar o 

cumprimento dos Objetivos e das metas da Agenda 2030.  

 
Tabela 5.4: Trabalho da OCDE de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030 quanto à biodiversidade 

 
Objetivo 14 da Agenda 2030 

 

Indicadores da OCDE 

 

Políticas e Instrumentos da OCDE Plataforma de Diálogo 

- Emissão de nitrato e de fósforo da 

Agricultura para a costa, em 

porcentagem (relaciona-se à meta 

14.1) 

- Porcentagem de área marinha 

protegida (14.5) 

- Transferências financeiras do 

governo para a pesca (14.6) 

 

- Recomendação do Conselho sobre 

princípios e diretrizes para o 

desenho e implementação de planos 

para a reconstrução da pesca [C 

(2012) 46] (14,4, 14,6) 

- Recomendação sobre o desenho e 

implementação de esquemas de 

descomissionamento no setor 

pesqueiro [C (2008) 78] (14.6).  

Essa Recomendação foi revogada 

em 11/07/2017. 

- Projeto da OCDE sobre economia 

e gestão de áreas marinhas 

protegidas 

 

- Fórum Global de Biotecnologia 

(14.2) 

- Sessão conjunta do COFI-CTP 

sobre crimes fiscais da pesca (14.4) 

Fórum Global de Estatísticas do 

Turismo (14.7) 

- Plataforma de inovação de 

pescadores (14.a.) 

- Grupo de Trabalho sobre 

Biodiversidade, Água e 

Ecossistemas 

- Comitê de Pescas da OCDE 

Objetivo 15 da Agenda 2030 

 

Indicadores da OCDE Políticas e Instrumentos da OCDE 

 

Plataforma de Diálogo 
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- Emissões de nitratos e fósforo da 

agricultura para as águas 

superficiais (15.1) 

- Porcentagem da área protegida 

(15.1) 

- Recursos florestais (variação 

líquida, intensidade de uso) (15.2) 

- Espécies ameaçadas, parcela de 

espécies conhecidas ou avaliadas 

(15.5) 

- Mudança no uso e cobertura da 

terra (15.5) 

- Financiamento do 

desenvolvimento relacionado à 

biodiversidade (USD) 

(15,9) 

- Despesas de proteção ambiental 

para conservação da biodiversidade 

e paisagens (15.9) 

-  Official Development Assistance 

(ODA) em apoio à biodiversidade 

(15.a.) 

-  Official Development Assistance 

(ODA) em apoio à silvicultura 

(15.b.) 

- Recomendação do Conselho sobre 

o uso de instrumentos econômicos 

na promoção da conservação e uso 

sustentável da biodiversidade [C 

(2004) 81]  

- Guia sobre a medição de terras 

para fins de contas nacionais, 

consistente com o SEEA (em 

cooperação com o Eurostat) 

- Grupo da Biodiversidade, Água e 

Ecossistemas. (15,2, 15,5, 15,9, 

15.a.) 

- Rede DAC de Cooperação em 

Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(ENVIRONET) 

Fonte: OECD, 2016. 

 

Posteriormente, alguns desses Instrumentos legais foram revogados e surgiram outros 

aplicáveis com o objetivo de proteger diretamente a biodiversidade de forma alinhada à 

Agenda 2030:  

 
Tabela 5.5: Instrumentos legais da OCDE sobre a biodiversidade terrestre e marinha 

 
Biodiversidade terrestre 

 

Recomendações da OCDE sobre 

a conservação e o uso da 

biodiversidade (histórico das 

Recomendações da OCDE) [C 

(2004) 81] 

 

A Recomendação instrui sobre a importância da utilização de instrumentos 

econômicos na promoção da conservação e do uso sustentável da biodiversidade. 

O objetivo da Recomendação não é o de definir quais instrumentos econômicos 

utilizar. A Recomendação incentiva a adoção de instrumentos econômicos, de 

modo geral, para desenvolver uma estrutura política que seja capaz de conservar 

de forma eficiente (e a longo prazo) e promover a utilização sustentável da 

biodiversidade. Além disso, objetiva integrar instrumentos de mercado e de não-

mercado para realizar políticas de maneira eficiente, integrar os objetivos de 

biodiversidade de forma econômica nas políticas setoriais do governo 

 

Guia sobre a medição de terras 

para fins de contas nacionais, 

consistente com o SEEA 

(Eurostat-OECD compilation 

guide on land estimation) 

 

Trata-se de guia para estatísticos sobre a estimativa e a avaliação de terras, 

permitindo o aumento de comparabilidade internacional. Desse modo, compila 

várias informações sobre conceitos e aplicações práticas, propondo uma série de 

divisões de terras em categorias comparáveis internacionalmente.  Também 

discute fontes de dados e apresenta métodos sobre estimativas específicas. 

Intenta-se, portanto, que as estimativas sejam produzidas de maneira confiável. 

Esse guia foi produzido pelo Grupo de Trabalho sobre Terras e outros ativos não 

financeiros da OCDE junto com o Eurostat.  

 

Declaration on Better Policies to 

Achieve a Productive, 

Sustainable and Resilient Global 

Food System. Adotada em 

07/04/2016.  

 

A Declaração evidencia a importância da utilização sustentável e da promoção 

da saúde animal, vegetal e humana em sistemas de produção que utilizam 

recursos naturais (água, solo, floresta, energia, solo e recursos da 

biodiversidade). Por sua vez, considera como prioridade urgente a 

implementação de políticas integradas que sejam capazes de melhorar a 

produtividade agrícola e o uso sustentável da biodiversidade e dos demais 

recursos naturais como forma de melhorar o empenho econômico e ambiental e 

a preservação dos ecossistemas.  

 

Decision of the Council 

establishing the OECD Scheme 

Dispõe sobre o Esquema de Certificação sobre materiais de reprodução florestal 

no Comércio Internacional. Pode ser conhecido também por Esquema de 
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for the Certification of Forest 

Reproductive Material Moving 

in International Trade. 

Aprovado em 16/06/2007 e 

alterado em 09/09/2018.  

 

Sementes e Plantas Florestais da OCDE. Desse modo, a OCDE consegue 

controlar a circulação de materiais florestais no comércio internacional. 

Recommendation of the Council 

on Assessing the Sustainability 

of Bio-Based Products. 

Aprovado em 16/07/2012. 

Segundo a OCDE, a bioeconomia pode apoiar a mudança dos setores 

manufatureiros para a sustentabilidade, pode mitigar os desafios globais e 

promover o crescimento verde. Assim, a Recomendação dispõe que o membro 

deve desenvolver e implementar estruturas nacionais que sejam capazes de 

avaliar a sustentabilidade dos produtos de base biológica bem como considerar 

os seus impactos ambientais, econômicos e sociais ao longo do ciclo de vida do 

produto. Deve-se ainda facilitar o desenvolvimento e a adoção de metodologias 

com base científica que possam avaliar devidamente os bioprodutos; promover 

a conscientização sobre a sustentabilidade de produtos de base biológica; 

aumentar a colaboração dos não membros.  

 

Recommendation of the Council 

on Water. Adotada em 

12/12/2016. 

Reconhece a água como essencial para a vida, para os ecossistemas e para as 

atividades humanas. Desse modo, o acesso à água potável e segura bem como o 

saneamento são formas de promoção dos direitos humanos e do bem estar em 

geral. Recomenda, portanto, que sejam realizados planos de gestão hídrica de 

longo prazo, o incentivo da gestão conjunta da quantidade e da qualidade da 

água; a abordagem de práticas, tendências e desenvolvimentos que podem afetar 

de alguma forma a disponibilidade de água; facilitação do desenvolvimento e da 

difusão de formas de gestão de água mais eficientes. 

 

 

Biodiversidade marinha 

 

Recommendation of the 

Council on Measures to Reduce 

all Man-Made Emissions of 

Mercury to the Environment 

(OECD/LEGAL/0111). 

Aprovado em 17/09/1973 

 

Dispõe sobre a redução das emissões de mercúrio para o meio ambiente para 

níveis mínimos. O foco principal é a eliminação de compostos de mercúrio na 

agricultura, na indústria da celulose e do papel e na descarga de mercúrio de 

cloretos alcalinos como células de mercúrio. A preocupação com o mercúrio, 

entre outros, está ligada a questões de poluição marinha e proteção da 

biodiversidade marinha.  

Recommendation of the 

Council on Integrated Coastal 

Zone Management 

(OECD/LEGAL/0268). 

Aprovada em 22/07/1992. 

 

A gestão costeira é complexa na medida em que impõe ao estabelecimento de 

objetivos ambientais que contemplem não só a utilização da terra e o seu 

zoneamento como também o planejamento das águas costeiras, atentando-se 

para a conservação, a proteção e a restauração dos ecossistemas. Sendo assim, a 

Recomendação dispõe que seja incluído nas estratégias a coleta e a atualização 

de informações mediante o uso de indicadores ambientais costeiros como forma 

de orientar o planejamento e o monitoramento das atividades e dos processos da 

zona costeira; o estabelecimento de objetivos ambientais claros para a 

conservação, proteção e restauração de ecossistemas, limites de descarga, 

qualidade da água, recebimento de água, redução de insumos poluentes e 

perigosos; estabelecimento e manutenção de procedimentos de monitoramento 

e de fiscalização; avaliação ambiental que incorpore tanto critérios econômicos 

quanto sociais; a educação pública e a partição pública na tomada de decisão; a 

aplicação de regulamentos e de instrumentos econômicos dentro da estrutura do 

poluidor-pagador e a integração da legislação doméstica com os objetivos de 

gestão da zona costeira.  

 

Recommendation of the 

Council concerning the 

Reduction of Environmental 

Impacts from Energy 

Production and Use 

(OECD/LEGAL/0149 

  

Dispõe que a vida marinha deve ser considerada quando houver a exploração 

dos recursos off-shore de petróleo e gás. Assim, recomenda que as melhores 

técnicas de construção e de operação de padrões de segurança sejam adotados; 

normas mínimas sejam incluídas na formação dos trabalhadores; implementação 

de procedimentos de fiscalização adequados; avaliação dos impactos onshore 

que podem ser resultado das atividades off-shore; cooperação com as 

autoridades locais bem com a adoção de planos de uso de solo costeiro de longo 

prazo. 

 

Fonte: OECD,2020. 

 

Há ainda algumas outras recomendações que podem ser aplicadas à biodiversidade 

indiretamente:  
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Tabela 5.6: Instrumentos legais da OCDE aplicáveis indiretamente à biodiversidade 

 
Declaration on Green Growth A Declaração de Crescimento Verde convida os países membros da OCDE e os 

não membros a desenvolver uma Estratégia de Crescimento Verde com o 

objetivo de garantir a recuperação econômica e um crescimento econômico 

ambiental e socialmente sustentável. Desse modo, incentiva o fortalecimento 

dos esforços para buscar estratégias de crescimento verde; encoraja o 

investimento verde bem como a gestão sustentável dos recursos naturais, 

incentiva a reforma política interna para que as políticas ambientalmente 

prejudiciais sejam excluídas do quadro institucional; incentiva a cooperação 

internacional e a coordenação das medidas de crescimento verde e do mercado 

de trabalho e de formação do capital de trabalho humano.  

  

Declaration on International 

Investment and Multinational 

Enterprises 

Segundo a Declaração, as empresas devem seguir a legislação, os regulamentos 

e as práticas administrativas nos países que operam em matéria de meio 

ambiente, saúde pública e segurança. Entre outras orientações, são chamadas a 

buscar a melhoria do desempenho ambiental corporativo, o que engloba a 

promoção de níveis mais elevados de consciência entre os clientes sobre a 

produção e a utilização de recursos naturais, por exemplo, biodiversidade. Outro 

ponto ressaltado é de realizar formas cada vez melhores de reciclagem eficiente 

de recursos, redução de uso de substâncias tóxicas e se utilizar de estratégias 

para gerar menos pressão sobre a biodiversidade. 

 

Recommendation of the Council 

on Common Approaches for 

Officially Supported Export 

Credits and Environmental and 

Social Due Diligence (The 

“Common Approaches”) 

Dispõe que os aderentes à recomendação, antes de tomar suas decisões sobre 

créditos de exportação que sejam oficialmente apoiados, considerem questões 

ambientais e sociais. Isto inclui considerar a Conservação da Biodiversidade e a 

Gestão Sustentável dos Recursos Naturais Vivos bem como os Povos Indígenas 

e o Patrimônio Cultural. Desse modo, procura promover a coerência de políticas 

sobre créditos à exportação bem como o desenvolvimento de processos e de 

procedimentos comuns de revisão e de avaliação para projetos e operações que 

se beneficiam dos créditos à exportação e aos próprios créditos à exportação.  

 

Recommendation of the Council 

on Information and 

Communication Technologies 

and the Environment Adotada 

em 04/04/2010 

Dispõe que o melhor uso das tecnologias de informação e de comunicação são 

necessárias para melhorar o desempenho ambiental, o que inclui a melhora na 

gestão dos recursos, a proteção dos recursos da biodiversidade. Desse modo, 

deve-se: considerar a coordenação de tecnologias de informação e de 

comunicação com o clima, meio ambiente e energia; adotar perspectivas de ciclo 

de vida; apoiar a pesquisa e inovação tecnológica em tecnologias e serviços 

verdes; desenvolver habilidades verdes em tecnologia de informação e de 

comunicação; aumentar a conscientização pública sobre o papel da tecnologia 

da informação e comunicação na melhoria do desempenho ambiental; melhorar 

as práticas de incentivo; garantir a liderança do governo como exemplo; 

melhorar as compras públicas; realizar a medição que possibilita comparação de 

dados; definir metas de políticas e aumento da avaliação. 

 

Declaration on International 

Science and Technology Co-

operation for Sustainable 

Development. Adotada em 

29/03/2004. 

Reafirma o compromisso sobre a aplicação da ciência e da tecnologia como 

promotores do desenvolvimento sustentável. Desse modo, tanto é necessário o 

trabalho doméstico na adoção de instrumentos, regulamentos e legislações que 

promovam a aplicação e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia como 

também a cooperação regional e internacional. Enfatiza o papel crítico da ciência 

e da tecnologia para enfrentar questões específicas na agricultura, na água e na 

biodiversidade. 

 

Declaration on Integrating 

Climate Change Adaptation into 

Development Co-operation. 

Adotado em 03/04/2006 

 

Dispõe sobre a necessidade de desenvolver e implementar estratégias e planos 

coordenados com o desenvolvimento social, econômico e ambiental como 

resposta aos problemas decorrentes das mudanças climáticas. Assim, dispõe que 

o combate aos efeitos adversos das mudanças climáticas deve ser sinérgico com 

os esforços de combate de problemas ambientais, globais e da perda de 

biodiversidade. 

 

Declaration on Policies for 

Building Better Futures for 

Regions, Cities and Rural Areas. 

Adotado em: 19/03/2019. 

 

Enfatiza a importância das estratégias de desenvolvimento regional para o 

combate das desigualdades entre lugares e pessoas. Essas estratégias devem 

conter políticas que tratem sobre produtividade, bem-estar e sustentabilidade. 

Logo, o estímulo do crescimento econômico deve estar alinhado com as questões 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  220 

que envolvem as mudanças climáticas, a poluição da água e do ar, a eficiência 

dos recursos e da perda de biodiversidade.  

 

Paris Declaration on Aid 

Effectiveness 

(OECD/LEGAL/5017) 

 

Trata-se de Declaração para auxiliar a adoção de medidas de longo alcance sobre 

a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Entre as 

formas de auxílio está a promoção de uma abordagem harmonizada para as 

avaliações ambientais, o que inclui abordagens sobre mudanças climáticas, 

desertificação e perda de biodiversidade. 

  

Daejeon Declaration on 

Science, Technology and 

Innovation Policies for the 

Global and Digital Age  

(OECD/LEGAL/0416)  

 

A OCDE dispõe sobre a importância da pesquisa pública, da capacidade de 

inovação do setor público, da educação, da formação, do monitoramento e da 

avaliação das oportunidades decorrentes da tecnologia em prol da concretização 

do desenvolvimento sustentável. Neste sentido, a compreensão da necessidade 

do desenvolvimento tecnológico e da inovação da economia oceânica está na 

pauta da Declaração. 

 

Decision of the Council on the 

Control of Transboundary 

Movements of Wastes Destined 

for Recovery Operations 

(OECD/LEGAL/0266) 

 

Dispõe sobre o fluxo de resíduos que devem ter o trânsito controlado entre uma 

área de jurisdição nacional e outra. Essas substâncias podem ser poluentes para 

os habitats, para os oceanos e mares e para o ar. 

Fonte: OECD, 2020. 

 

Nesse sentido, é possível averiguar que a temática biodiversidade não é disposta apenas 

no campo da preservação do meio ambiente, mas em outros setores, por exemplo, 

agricultura, comércio e tecnologia. A OCDE defende a utilização de instrumentos 

econômicos e financeiros como ferramentas para se alcançar a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade. Na análise dos instrumentos utilizados nos seus países-

membros, a Organização verificou, por exemplo, que os subsídios a comportamentos que 

sejam positivos à sustentabilidade são os mais utilizados.  

 

A análise econômica sobre a conservação e o uso dos recursos naturais e do meio 

ambiente já era presente na Recommendation of the Council on Guiding Principles 

concerning International Economic Aspects of Environmental Policies, de 1972, (OECD 

/ LEGAL / 0102). A Recomendação dispõe sobre os princípios aplicáveis aos aspectos 

internacionais das políticas ambientais que ocasionam efeitos econômicos e comerciais. 

Os princípios dispostos são: a alocação de custos mediante a adoção do princípio do 

poluidor pagador como uma das medidas para reduzir a poluição e garantir a utilização 

eficiente dos recursos; harmonização das políticas ambientais mediante a utilização de 

padrões ambientais; tratamento nacional e não descriminação de acordo com as 

disposições do GATT; procedimentos de controle, no qual se deve aplicar procedimentos 

de verificação e de conformidade sobre os produtos com fins de controle ambiental. 

 

Desse modo, a biodiversidade é uma das áreas de trabalho da temática “Gestão da 

biodiversidade, água e recursos naturais”, na OCDE, que se foca na análise de políticas 

para garantir resultados mais eficazes na utilização dos recursos naturais, considerando 

sua implementação de modo transversal em outros setores. Em biodiversidade, a 

Organização dispõe das principais áreas de trabalho:  
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Tabela 5.7: Áreas de trabalho em Biodiversidade da OCDE 

 
Áreas de trabalho 

 

Conteúdo 

Indicadores de biodiversidade e 

avaliações 

Os indicadores permitem realizar a quantificação e a comparação de dados 

permitindo, por consequência, realizar avaliação. Desse modo, é possível 

averiguar se o desenho das políticas e a sua respectiva implementação são 

efetivas. Além de avaliar as melhoras práticas no uso de indicadores, a OCDE 

também realiza a análise econômica e ambiental. Consegue, assim, estabelecer 

tendências, simular custos e dispor sobre os benefícios das ações políticas.  

Uma das contribuições da OCDE, mediante a utilização dos seus indicadores, 

é pelo projeto “Estrutura da Biodiversidade Pós-2020: metas, indicadores e 

implicações de mensuração global em nível global e nacional”. 

 

Instrumentos políticos para a 

biodiversidade 

O trabalho da OCDE consiste na análise dos instrumentos políticos que estão 

vigentes e os que estão em elaboração. Alguns trabalhos executados pela 

Organização: o rastreamento dos instrumentos econômicos e de finanças para 

a biodiversidade em 2020 e em 2018, no qual é apresentado os instrumentos 

econômicos e de finanças relevantes e os dados necessários para o seu 

monitoramento e progresso; a avaliação de eficácia dos instrumentos de 

política para a biodiversidade, o que envolve a avaliação de impacto, a análise 

de custo-efetividade, em 2018; e o trabalho sobre áreas marinhas protegidas 

em 2017. 

 

Financiamento da biodiversidade A Organização trabalha no exame de como pode ampliar o financiamento 

público e privado em prol da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos que 

dele decorrem. Esse trabalho implica na análise do custo-benefício do 

financiamento da biodiversidade bem como o rastreamento sobre os fluxos 

financeiros relevantes à biodiversidade. Um dos trabalhos mais recentes da 

Organização sobre essa área é o relatório “Biodiversity: Finance and the 

Economic and Business Case for Action” preparado para os Ministros do Meio 

Ambiente G7 em 2019. 

 

Integração da biodiversidade Essa área de trabalho estuda o desempenho dos países para alcançar os 

objetivos sobre a utilização sustentável e eficaz da biodiversidade em outros 

setores, por exemplo, agricultura, silvicultura, pesca, infraestrutura e turismo. 

A integração da biodiversidade também é discutida em temas sobre 

cooperação institucional e instrumentos políticos. (OECD, 2011-2015)  

 

Biodiversidade, uso da terra, 

agricultura e pesca 

Estuda-se os impactos das políticas agrícolas no uso sustentável dos recursos 

naturais tanto na atividade agrícola quanto na atividade de pesca. A atividade 

agrícola possui impacto na biodiversidade e nos ecossistemas na medida em 

que agricultura, biodiversidade e agroecossistemas estão interconectados.  

Desse modo, a Organização considera que a atividade agrícola possui 

condições de manter ou até melhorar os serviços ecossistêmicos da 

biodiversidade mediante de boas políticas. Em 2017, a OCDE promoveu 

Workshop em que examinou a perda de biodiversidade e as mudanças 

climáticas, evidenciando as interrelações com a atividade agrícola.  

Quanto à atividade de pesca e aquicultura, a OCDE trabalha para que os 

governos se conscientizem e melhorem suas estruturas de gestão de pesca e 

aquicultura.  

O trabalho da OCDE está coordenado com o alcance da meta 14 da Agenda 

2030 bem como acompanha a Organização Mundial de Comércio em 

negociações comerciais sobre subsídios. Uma das publicações recentes da 

OCDE É OECD Review of Fisheries: Policies and Summary Statistics 2017 

que apresenta informações sobre as políticas de pesca e aquicultura da OCDE, 

evidenciando as economias participantes e a evolução dessas políticas. Há 

também o banco de dados com estimativas de apoio à pesca que fornece base 

comum para a realização de diálogo político entre os países bem como fornece 

dados econômicos que facilitam a análise da eficácia e da eficiência das 

políticas.  

 

Biodiversidade e mudança 

climática 

Em razão dos serviços ecossistêmicos que regulam o clima global, a 

biodiversidade e o clima estão ligados intrinsecamente. Desse modo, a OCDE 

defende a importância em interligar o papel da biodiversidade nas estratégias 

sobre mitigação e adaptação às mudanças climáticas. A Organização publicou, 
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em 2020, o relatório Towards Sustainable Land Use Aligning Biodiversity, 

Climate and Food Policies, no qual examina as políticas de uso da terra com 

os objetivos climáticos, de biodiversidade e de alimentos; e o relatório 

Biodiversity in climate change funding, no qual  

 

Fonte: OCDE; Elaboração: CCGI/FGV 2020. 

 

Todas essas áreas estão centradas, de maneira específica ou transversal, na orientação dos 

países a adotar boas práticas e políticas que sejam eficazes na garantia da conservação e 

do uso sustentável da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos considerando aspectos 

econômicos e financeiros. A OCDE desenvolve ainda trabalhos em conjunto com demais 

organizações internacionais em prol da interrupção da perda da biodiversidade. Abaixo 

seguem os trabalhos de 2019-2020 da OCDE em matéria de conservação e uso sustentável 

e da proteção dos serviços ecossistêmicos, alguns em parceria com outras organizações 

internacionais. 

 
Tabela 5.8: Trabalho da OCDE 2019-2020 sobre biodiversidade terrestre e marinha 

 
O Quadro Global de 

Biodiversidade Pós-2020 

(CBD / SBSTTA / 23/2 / 

Add.4): Metas, indicadores e 

implicações de 

mensurabilidade em nível 

global e nacional 

 

O projeto Quadro Global de Biodiversidade Pós 2020 : “i) fazer um balanço das 

lições aprendidas na atual estrutura de biodiversidade 2011-2020, pois elas se 

relacionam com metas e indicadores; (ii) examinar opções para melhorar a 

mensurabilidade de possíveis novas metas (metas e) de biodiversidade no âmbito 

da estrutura global de biodiversidade pós-2020, tanto no nível global quanto 

nacional; e (iii) identificar lacunas importantes no conjunto de indicadores, a 

viabilidade de abordar essas lacunas e as implicações disso para a criação de metas 

SMARTer na estrutura pós-2020.” (OECD,2020) 

 

 

 

Desenvolvimento de 

Orientações para Identificar e 

Avaliar Subsídios Nocivos 

para a Biodiversidade em 

Nível Nacional 

 

Em consonância com a meta 3 de Aichi, a Organização identifica e avalia os 

subsídios que são prejudiciais à biodiversidade e ao meio ambiente. Desse modo, 

a OCDE consegue comparar e contrastar as abordagens que são utilizadas para 

desenvolver orientações para os países. 

Acompanhamento de 

instrumentos econômicos e 

finanças para a biodiversidade 

 

A OCDE analisa os instrumentos econômicos e de financiamento em consonância 

com a meta 3 de Aichi para averiguar como estão evoluindo de acordo com o 

tempo. Baseia-se no banco de dados de Instrumentos de Políticas para o Meio 

Ambiente que possuem informações sobre incentivos positivos, impostos, taxas e 

encargos, subsídios e esquemas de licenças comerciais que são relevantes para a 

biodiversidade.  

 

Paris Collaborative on Green 

Budgeting 

 

O "Paris Collaborative on Green Budgeting" foi lançado pela OCDE em parceria 

com a França e o México com o objetivo de auxiliar os países na adoção dos 

múltiplos acordos e metas internacionais que objetivam combater a perda da 

biodiversidade, as ameaças avindas das mudanças climáticas e a degradação 

ambiental. Trata-se, assim, do desenvolvimento de metodologias e de ferramentas 

para apoiar as abordagens domésticas, quanto à análise dos impactos ambientais 

das políticas orçamentárias e fiscais, bem como avaliar a coerência com o 

cumprimento de metas ambientais tanto nacionais quanto internacionais.   

 

Promover uma economia 

oceânica sustentável nos 

países em desenvolvimento 

 

Segundo a OCDE, os oceanos são uma nova fronteira econômica, especialmente, 

para os países em desenvolvimento que podem enfrentar desafios para conseguir 

aproveitar economicamente e de maneira sustentável os benefícios. Desse modo, 

a Organização está desenvolvendo um novo projeto capaz de apoiar os países em 

desenvolvimento para aproveitar os benefícios da economia oceânica. O projeto 

está fundamentado nos Instrumentos de Política para o Meio Ambiente da 

Organização, no Sistema de Relatório de Credores da Assistência Oficial ao 

Desenvolvimento, nas perspectivas de 2030 para a economia oceânica, para os 

países em desenvolvimento, nas estruturas de políticas e de instrumentos eficazes 

para economias oceânicas sustentáveis e, por fim, no papel da cooperação para o 

desenvolvimento e apoio das estatais.  
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Assistência Oficial ao 

Desenvolvimento 

Relacionada à Biodiversidade 

A Assistência Oficial ao Desenvolvimento realiza análise sobre a assistência 

bilateral ao desenvolvimento e a alocação de compromissos entre setores e grupos 

de renda relacionados à biodiversidade. Além disso, realiza análise sobre a 

biodiversidade em quatro áreas que foram discutidas na 14ª Conferência das Partes 

da CDB, quais sejam energia e mineração, infraestrutura, manufatura e 

processamento e saúde.  

 

Fonte: OECD, 2019-2020. 

 

Um dos trabalhos em destaque da OCDE são os indicadores em crescimento verde e meio 

ambiente relacionados à biodiversidade. Mediante a utilização de indicadores, a OCDE 

objetiva monitorar e avaliar a aplicação do crescimento verde sob a perspectiva da 

biodiversidade. Desse modo, possibilita-se medir se os países estão próximos ao 

cumprimento das Metas de Aichi e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030. Os indicadores de crescimento verde e de meio ambiente são organizados 

de maneira específica no OECDStat. Desse modo, tem-se o seguinte: 

 
Tabela 5.9: Indicadores da OCDE relacionados a biodiversidade, recursos terrestres e ecossistemas 

 
Indicador Conteúdo 

Organização do OECDStat Os indicadores que se relacionam com a biodiversidade de acordo com o 

OECDSTAT estão dispostos em temas específicos, quais sejam: Floresta; 

Biodiversidade e Recursos Terrestres.  

 

Indicadores ambientais  Os indicadores ambientais medem as informações dispostas na dimensão 

ambiental do desenvolvimento sustentável. Dividem-se nos seguintes temas: 

alterações climáticas, qualidade do ar, recursos de água doce, economia circular, 

resíduos e materiais e recursos biológicos e biodiversidade. Em matéria de 

biodiversidade, portanto, os indicadores são os de Recursos Biológicos e 

biodiversidade que incluem os indicadores sobre cobertura da terra e sobre 

recursos florestais. 

 

Indicadores de crescimento 

verde na área de base de ativos 

naturais 

 

 

Os indicadores de crescimento verde medem a relação entre a dimensão 

econômica e ambiental do desenvolvimento sustentável. Possuem quatro áreas, 

quais sejam os de produtividade ambiental, base de ativos naturais, dimensão 

ambiental da qualidade de vida e oportunidades econômicas. Entre essas áreas, a 

que se reporta sobre biodiversidade são as de base de ativos naturais que incluem 

os indicadores sobre: Recursos terrestres; Recursos florestais; Recursos de água 

doce; Biodiversidade, ecossistemas e recursos da vida selvagem 

 

Indicadores para o Quadro 

Global de Biodiversidade Pós 

2020 

A OCDE trabalha no desenvolvimento e indicadores para se alcançar as metas do 

Quadro Global de Biodiversidade Pós-2020 da Convenção de Diversidade 

Biológica (CBD / SBSTTA / 23/2 / Add.4). O objetivo é o de formular os 

indicadores globais para, por conseguinte, alinhá-los com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. 

 

Elaboração: CCGI/FGV, 2020. 

 

Os indicadores da OCDE em matéria de biodiversidade podem então ser dispostos na 

categoria dos de crescimento verde, de meio ambiente ou ser um tema específico sob a 

temática de Meio Ambiente do OECDStat. A OCDE ainda cita o trabalho realizado pela 

Biodiversity Indicators Partnership (BIP) para o Quadro Global de Biodiversidade Pós-

2020 da Convenção de Diversidade Biológica de 1992.  

 

2. Legislação brasileira e a estrutura institucional de proteção da biodiversidade 

 

Um dos pilares da boa governa pública é a Coerência de Políticas para o Desenvolvimento 

Sustentável de acordo com a Recomendação sobre Coerência de Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável (Policy Coherence for Sustainable Development, PCSD), 
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de 2019, da OCDE. A Recomendação é disposta sob três pilares para que os governos 

adotem o PCSD. Neste sentido, tem-se o pilar “Visão estratégica, comprometimento e 

liderança”, focado na elaboração de uma estratégia de longo prazo; pilar “Ação 

coordenada entre setores e níveis governamentais” que dispõe sobre a sinergia e 

colaboração entre os diferentes níveis de governo e, por último, o pilar “Impactos e 

tomada de decisão” que dispõe sobre a avaliação de políticas domésticas e seus impactos 

transfronteiriços.  

 

O PCSD aborda três temas específicos, quais sejam o de crescimento verde, fluxos ilícitos 

de capital e de segurança alimentar. Em relação a cada um deles, deve-se observar: 

considerar como são políticas domésticas; a coerência horizontal, ou seja, a coordenação 

entre as estruturas de governo; coerência vertical, ou seja, a coordenação com os 

instrumentos internacionais; a remoção de políticas que criam efeitos negativos; e a 

diversidade de fontes de financiamento.   

 

Do PCSD da OCDE, destaca-se a coerência vertical, a horizontal, a publicização da 

implantação e as medidas de fiscalização como principais elementos a serem analisados 

sobre a legislação brasileira de proteção à biodiversidade. O Brasil é um dos países do 

mundo com maior diversidade biológica, também denominado como megadiverso. 

Possui biomas continentais como a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, o Pampa 

e a zona costeira marinha. No Brasil, há cerca de 9.000 espécies brasileiras de 

vertebrados; 42 000 espécies de plantas nativas; cerca de 4.800 espécies de eucariontes e 

cianofíceas que compõe a diversidade marinha; cerca de 130 mil espécies de 

invertebrados e uma riqueza de diversidade genética. (BPBES, 2019) 

 

Para o Brasil, a proteção e a conservação biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos 

são importantes para: manter a segurança alimentar da população brasileira; segurança 

energética, na medida em que possui um papel fundamental da produção de energia 

primária e renovável; segurança de renda e nos modos de vida, especialmente, de 

comunidades locais e tradicionais; saúde, considerando a utilização medicinal da 

biodiversidade; qualidade de vida e identidade cultural brasileira. (BPBES, 2019) 

 

2.1 A legislação brasileira de proteção da biodiversidade 

 

O Brasil faz parte de vários documentos dispostos no panorama internacional de proteção 

da biodiversidade terrestre e marinha. Desse modo, tem-se o seguinte quadro: 

 
Tabela 5.10: Convenções e Protocolos Internacionais sobre Biodiversidade que o Brasil se tornou 

signatário 

 
CITES (Convenção sobre o 

Comércio Internacional das 

Espécies da Flora e Fauna 

Selvagens em Perigo de 

Extinção) 

 

Tornou-se signatário. Adoção do Decreto Legislativo nº 54, de 24 de junho de 1975 

Convenção de Diversidade 

Biológica de 1992 

 

Decreto Legislativo nº 2, de 1994, e promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 1998 

 

Protocolo de Nagoya Decreto Legislativo 136/2020 ratifica a participação do Brasil no Protocolo de 

Nagoya.  
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Protocolo de Cartagena 

sobre Biossegurança 

O Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança é um tratado ambiental que faz parte 

da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB). O documento foi aprovado em 

janeiro de 2000 e entrou em vigor em setembro do ano seguinte. O Brasil confirmou 

sua adesão em novembro de 2003. O Protocolo começou a vigorar no país em 

fevereiro de 2004. 

 

Metas de Aichi Resolução nº 06 CONABIO Metas Nacionais de Biodiversidade para 2020 

 

Convenção sobre Espécies 

Migratórias 

Convenção sobre Espécies Migratórias (Vinculado à ONU). O Brasil promulgou a 

Convenção em 2017, por meio do Decreto nº 9080. O MMA publica continuamente 

as espécies relacionadas aos Anexos I e II da Convenção sobre Espécies Migratórias.  

 

Convenção Relativa à 

Proteção do Patrimônio 

Mundial, Cultural e Natural, 

de 1972 

Decreto nº 80.978, de 12 de dezembro de 1977 promulga a Convenção Relativa à 

Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural de 1972.  

Convenção sobre Zonas 

Úmidas de Importância 

Internacional, 

Especialmente como 

Habitats de Aves Aquáticas 

 

Pelo Decreto nº 1.905, de 16 de maio de 1996, promulga-se a Convenção sobre 

Zonas Úmidas de Importância Internacional, especialmente como Habitat de Aves 

Aquáticas, conhecida como Convenção de Ramsar, de 02 de fevereiro de 1971. 

Convenção das Nações 

Unidas sobre Direito do Mar 

Após o Congresso Nacional ter aprovado o Decreto Legislativo de nº 5, de 9 de 

novembro de 1982, a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar foi 

promulgada pelo Decreto nº 99.165, de 12 de março de 1990. 

 

Fonte: Agência Senado Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Além da internalização dos principais compromissos internacionais em matéria de 

proteção da biodiversidade, o Brasil faz parte da Estratégia e Plano de Ação para a 

Biodiversidade – EPANB (em inglês, National Biodiversity Strategy and Action Plans – 

NBSAP), da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos – PBES (em inglês, International Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services) e se comprometeu a internalizar os Objetivos e Metas da Agenda 2030. (MMA, 

2017) 

 

A Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade (EPANB) decorre dos 

compromissos assumidos pelo Brasil em decorrência da ratificação da Convenção de 

Diversidade Biológica e instrumentaliza a implementação do Plano Estratégico para 

Biodiversidade 2011-2020 e com as Metas de Aichi. Trata-se de uma ferramenta que 

orienta os governos sobre a utilização dos recursos biológicos com o objetivo de 

conservá-los e utilizá-los de maneira sustentável, bem como de garantir a repartição justa 

e equitativa dos benefícios decorrentes desse uso. (MMA, 2017) 

 

Desse modo, além de ferramenta para implementação dos principais objetivos da CDB, 

o EPANB funciona como instrumento de monitoramento das ações governamentais. O 

trabalho de construção do EPANB brasileiro contou com a metodologia e apoio do BIP 

Biodiversity Indicators Partnership (BIP) e do World Conservation Monitoring Center 

(WCMC) para a realização do monitoramento. 

 
A EPANB (tradução do inglês NBSAP) é o principal instrumento para a implementação 

da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), da qual o Brasil é signatário. A 

EPANB representa a contribuição brasileira ao alcance da Meta 17 de Aichi, que 

estabeleceu o compromisso de cada país em desenvolver, adotar e implementar uma 

estratégia e plano de ação nacionais para a biodiversidade de forma efetiva, 

participativa e atualizada. (MMA, 2017) 
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Além de membro do EPANB, o Brasil é membro do IPBES Plataforma 

Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (International 

Platform on Biodiversity and Ecosystem Services em inglês), órgão intergovernamental 

independente, estabelecido em 2012. O objetivo do IPBES é o de proporcionar, aos 

formuladores de políticas, avaliações científicas sobre a biodiversidade, os ecossistemas 

e os benefícios dos serviços ecossistêmicos. As funções do IPBES são:  

 
a) Produzir diagnósticos sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos; 

b) Identificar o conhecimento necessário para decisões políticas; 

c) Desenvolver ferramentas de suporte à decisão política; 

d) Catalisar a produção de novos conhecimentos; 

e) Capacitar profissionais e instituições. (MMA, 2020)  
 

Desse modo, o IPBES auxilia na conservação e no uso sustentável da biodiversidade 

garantindo o bem-estar humano de longo prazo e o desenvolvimento sustentável. (CCT, 

2019). A OCDE utiliza dados produzidos pela IPBES na formulação das suas 

publicações, por exemplo, Biodiversity: Finance and the Economic and Business Case 

for Action de 2019.  

 

Por sua vez, diante dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, 

houve a instituição de um Grupo de Trabalho Interministerial formado pelos ministros de 

Estado das Relações Exteriores, do meio ambiente, da Fazenda e do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome junto ao chefe da Secretaria Geral da Presidência da República 

como o objetivo de orientar a participação do Brasil na Agenda3. Foi realizado o trabalho 

de internalização das metas dos ODS da Agenda 2030 e de definição de indicadores para 

avaliação. 

 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) realiza o assessoramento técnico 

quanto à aplicação dos ODS da Agenda 2030. Iniciou o processo de adequação das metas 

dos ODS em 2018. Por sua vez, o IBGE trabalha no desenvolvimento de indicadores 

brasileiros para quantificar o quão próximo estamos das metas dos ODS. (IPEA, 2020) 

 

Assim, sobre os ODS 14 (recursos marinhos) e o ODS 15 (recursos terrestres), dispôs-se 

as metas da seguinte forma:  
 

Tabela 5.11: Adaptação brasileira das metas dos Objetivos 14 e 15 da Agenda 2030 sobre biodiversidade  

 
14. Vida na Água – Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o 

desenvolvimento. 

Meta das Nações Unidas Brasil Indicador selecionado 

Meta 14.1 

Conservação e uso sustentável dos 

oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento 

sustentável  

Meta mantida sem alteração Índice de eutrofização das águas 

costeiras e índice de densidade 

de detritos plásticos flutuantes. 

Meta 14.2 

Até 2020, gerir de forma sustentável e 

proteger os ecossistemas marinhos e 

costeiros para evitar impactos 

Meta mantida sem alteração Proporção da Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE) nacional 

gerenciada com base no uso de 

abordagens ecossistêmicas. 

 
3 A Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Secretaria de Governo da 

Presidência da República, criada pelo Decreto nº 8.892, de 27 de outubro de 2016 foi extinta pela revogação 

determinada pelo Decreto 10.179 de 2019. Em seguida, criou-se a Secretaria Especial de Articulação Social 

da Secretaria de Governo vinculado ao Presidente da República pelo Decreto nº 9.980 de 20 de agosto de 

2019. O trabalho do IPEA ocorreu sob Decreto nº 8.892 de 2016 revogado. 
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adversos significativos, inclusive por 

meio do reforço da sua capacidade de 

resiliência, e tomar medidas para a sua 

restauração, a fim de assegurar 

oceanos saudáveis e produtivos. 

Meta 14.3 

Minimizar e enfrentar os impactos da 

acidificação dos oceanos, inclusive 

por meio do reforço da cooperação 

científica em todos os níveis. 

Meta mantida sem alteração Acidez média marinha (pH) 

medida num conjunto 

representativo de estações de 

coleta. 

Meta 14.4 

Até 2020, efetivamente regular a 

coleta, e acabar com a sobrepesca, 

ilegal, não reportada e não 

regulamentada e as práticas de pesca 

destrutivas, e implementar planos de 

gestão com base científica, para 

restaurar populações de peixes no 

menor tempo possível, pelo menos a 

níveis que possam produzir 

rendimento máximo sustentável, como 

determinado por suas características 

biológicas. 

Meta mantida sem alteração Proporção da população de 

peixes (fish stocks) dentro de 

níveis biologicamente 

sustentáveis 

Meta 14.5 

Até 2020, conservar pelo menos 10% 

das zonas costeiras e marinhas, de 

acordo com a legislação nacional e 

internacional, e com base na melhor 

informação científica disponível. 

Até 2020, conservar pelo menos 25% 

das zonas costeiras e marinhas, 

principalmente áreas de especial 

importância para a biodiversidade e 

serviços ecossistêmicos, assegurada e 

respeitada a demarcação, 

regularização e a gestão efetiva e 

equitativa, visando garantir a 

interligação, integração e 

representação ecológica em paisagens 

marinhas mais amplas, de acordo com 

a legislação nacional e internacional, e 

com base na melhor informação 

científica disponível. 

Cobertura de áreas marinhas 

protegidas em relação às áreas 

marinhas. 

Meta 14.6  

Até 2020, proibir certas formas de 

subsídios à pesca, que contribuem para 

a sobrecapacidade e a sobrepesca, e 

eliminar os subsídios que contribuam 

para a pesca ilegal, não reportada e não 

regulamentada, e abster-se de 

introduzir novos subsídios como estes, 

reconhecendo que o tratamento 

especial e diferenciado adequado e 

eficaz para os países em 

desenvolvimento e os países menos 

desenvolvidos deve ser parte 

integrante da negociação sobre 

subsídios à pesca da Organização 

Mundial do Comércio. 

Até 2020, avaliar certas formas de 

subsídios à pesca, que contribuem para 

a sobrecapacidade e a sobrepesca, 

considerando a eliminação dos 

subsídios que contribuam para a pesca 

INN, e abstendo-se de introduzir 

novos subsídios como estes, 

reconhecendo que o tratamento 

especial e diferenciado adequado e 

eficaz para os países em 

desenvolvimento e os países menos 

desenvolvidos deve ser parte 

integrante da negociação sobre 

subsídios à pesca da OMC. 

Progresso dos países, 

relativamente ao grau de 

implementação dos 

instrumentos internacionais 

visando o combate da pesca 

ilegal, não registrada (declarada) 

e não regulamentada (IUU 

fishing). 

Meta 14.7  

Até 2030, aumentar os benefícios 

econômicos para os pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento e os 

países menos desenvolvidos, a partir 

do uso sustentável dos recursos 

marinhos, inclusive por meio de uma 

gestão sustentável da pesca, 

aquicultura e turismo. 

Até 2030, aumentar os benefícios 

econômicos para todos os países, em 

especial os pequenos Estados insulares 

em desenvolvimento e os países 

menos desenvolvidos, a partir da 

gestão sustentável dos recursos 

marinhos, inclusive a pesca, 

aquicultura e turismo. 

Pesca sustentável como uma 

proporção do Produto Interno 

Bruto (GDP) de pequenos 

Estados insulares em 

desenvolvimento, (Small 

Islands Developing States), de 

países menos desenvolvidos e 

todos os países. 

Meta 14.a 

Aumentar o conhecimento científico, 

desenvolver capacidades de pesquisa e 

transferir tecnologia marinha, tendo 

em conta os critérios e orientações 

Meta mantida sem alteração Proporção do total do orçamento 

de pesquisas alocado para 

pesquisas na área da tecnologia 

marinha. 
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sobre a Transferência de Tecnologia 

Marinha da Comissão Oceanográfica 

Intergovernamental, a fim de melhorar 

a saúde dos oceanos e aumentar a 

contribuição da biodiversidade 

marinha para o desenvolvimento dos 

países em desenvolvimento, em 

particular os pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento e os 

países menos desenvolvidos. 

 

Meta 14.b 

Proporcionar o acesso dos pescadores 

artesanais de pequena escala aos 

recursos marinhos e mercados. 

Meta mantida sem alteração Progresso dos países 

relativamente ao grau de 

aplicação de uma estrutura 

(enquadramento) 

legal/regulamentar/político e 

institucional que reconheça e 

proteja os direitos de acesso dos 

pescadores de pequena escala. 

Meta 14.c 

Assegurar a conservação e o uso 

sustentável dos oceanos e seus 

recursos pela implementação do 

direito internacional, como refletido 

na UNCLOS [Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar], que 

provê o arcabouço legal para a 

conservação e utilização sustentável 

dos oceanos e dos seus recursos, 

conforme registrado no parágrafo 158 

do "Futuro Que Queremos" 

Meta mantida sem alteração Número de países com 

progressos na ratificação, 

aceitação e implementação, 

através de quadros legais, 

políticos e institucionais, de 

instrumentos relacionados com 

o oceano que implementam o 

direito internacional, tal como 

refletido na Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito 

do Mar, para a conservação e 

uso sustentável dos oceanos e 

seus recursos. 

 

ODS 15. Vida terrestre Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de 

forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade 

Meta 15.1 

Até 2020, assegurar a conservação, 

recuperação e uso sustentável de 

ecossistemas terrestres e de água doce 

interiores e seus serviços, em especial 

florestas, zonas úmidas, montanhas e 

terras áridas, em conformidade com as 

obrigações decorrentes dos acordos 

internacionais. 

15.1.1br Até 2020, serão conservadas, 

por meio de sistemas de unidades de 

conservação previstas na Lei do 

Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), e outras 

categorias de áreas oficialmente 

protegidas como Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), Reservas Legais 

(RLs) e terras indígenas com 

vegetação nativa, pelo menos 30% da 

Amazônia, 17% de cada um dos 

demais biomas terrestres e 10% de 

áreas marinhas e costeiras, 

principalmente áreas de especial 

importância para biodiversidade e 

serviços ecossistêmicos, assegurada e 

respeitada a demarcação, 

regularização e a gestão efetiva e 

equitativa, visando garantir a 

interligação, integração e 

representação ecológica em paisagens 

terrestres e marinhas mais amplas. 

 

15.1.2brAté 2030, assegurar a 

conservação dos ecossistemas 

aquáticos continentais e de sua 

biodiversidade, e fortalecer a pesca 

sustentável nestes ambientes, 

eliminando a sobrepesca e a pesca 

ilegal, não reportada e não 

regulamentada (INN) e eliminando 

 

Área florestal como proporção 

da área total do território. 

 

Proporção de sítios importantes 

para a biodiversidade terrestre e 

de água doce cobertos por áreas 

protegidas, por tipo de 

ecossistema. 
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subsídios que contribuem para a pesca 

INN. 

Meta 15.2 

Até 2020, promover a implementação 

da gestão sustentável de todos os tipos 

de florestas, deter o desmatamento, 

restaurar florestas degradadas e 

aumentar substancialmente o 

florestamento e o reflorestamento 

globalmente. 

 

Até 2030, zerar o desmatamento ilegal 

em todos os biomas brasileiros, 

ampliar a área de florestas sob manejo 

ambiental sustentável e recuperar 12 

milhões de hectares de florestas e 

demais formas de vegetação nativa 

degradadas, em todos os biomas e 

preferencialmente em Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) e 

Reservas Legais (RLs) e, em áreas de 

uso alternativo do solo, ampliar em 1,4 

milhão de hectares a área de florestas 

plantadas. 

 

Progressos na gestão florestal 

sustentável. 

 

Índice de cobertura vegetal nas 

regiões de montanha. 

Meta 15.3 

Até 2030, combater a desertificação, 

restaurar a terra e o solo degradado, 

incluindo terrenos afetados pela 

desertificação, secas e inundações, e 

lutar para alcançar um mundo neutro 

em termos de degradação do solo. 

Meta mantida sem alteração Proporção do território com 

solos degradados. 

Meta 15.4 

Até 2030, assegurar a conservação dos 

ecossistemas de montanha, incluindo a 

sua biodiversidade, para melhorar a 

sua capacidade de proporcionar 

benefícios que são essenciais para o 

desenvolvimento sustentável. 

Meta mantida sem alteração Cobertura de áreas protegidas de 

sitios importantes para a 

biodiversidade das montanhas. 

 

Índice de cobertura vegetal nas 

regiões de montanha. 

Meta 15.5 

Tomar medidas urgentes e 

significativas para reduzir a 

degradação de habitat naturais, deter a 

perda de biodiversidade e, até 2020, 

proteger e evitar a extinção de espécies 

ameaçadas. 

15.5.1br Até 2020, a taxa de perda de 

habitats naturais será reduzida em 50% 

(em relação às taxas de 2009) e a 

degradação e fragmentação em todos 

os biomas será reduzida 

significativamente. 

15.5.2br Até 2020, o risco de extinção 

de espécies ameaçadas será reduzido 

significativamente, tendendo a zero, e 

sua situação de conservação, em 

especial daquelas sofrendo maior 

declínio, terá sido melhorada. 

15.5.3br Até 2020, a diversidade 

genética de microrganismos, de 

plantas cultivadas, de animais criados 

e domesticados e de variedades 

silvestres, inclusive de espécies de 

valor socioeconômico e/ou cultural, 

terá sido mantida e estratégias terão 

sido elaboradas e implementadas para 

minimizar a perda de variabilidade 

genética. 

 

Índice das listas vermelhas 

Meta 15.6 

Garantir uma repartição justa e 

equitativa dos benefícios derivados da 

utilização dos recursos genéticos e 

promover o acesso adequado aos 

recursos genéticos. 

15.6.1br Garantir uma repartição justa 

e equitativa dos benefícios derivados 

da utilização dos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais 

associados, e promover o acesso 

adequado aos recursos genéticos e 

conhecimentos tradicionais 

associados. 

15.6.2br Até 2030, os conhecimentos 

tradicionais, inovações e práticas de 

povos indígenas, agricultores 

familiares e comunidades tradicionais 

relevantes à conservação e uso 

Número de países que adotaram 

quadros legislativos, 

administrativos e políticos para 

assegurar a partilha justa e 

equitativa de benefícios. 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  230 

sustentável da biodiversidade, e a 

utilização consuetudinária de recursos 

biológicos terão sido respeitados, de 

acordo com seus usos, costumes e 

tradições, a legislação nacional e os 

compromissos internacionais 

relevantes, e plenamente integrados e 

refletidos na implementação da CDB 

com a participação plena e efetiva de 

povos indígenas, agricultores 

familiares e comunidades tradicionais 

em todos os níveis relevantes. 

Meta 15.7  

Tomar medidas urgentes para acabar 

com a caça ilegal e o tráfico de 

espécies da flora e fauna protegidas e 

abordar tanto a demanda quanto a 

oferta de produtos ilegais da vida 

selvagem. 

Tomar medidas urgentes para acabar 

com a caça e pesca ilegais e o tráfico 

de espécies da flora e fauna protegidas, 

incluindo recursos pesqueiros de 

águas continentais e abordar tanto a 

demanda quanto a oferta de produtos 

ilegais da vida silvestre. 

Proporção da vida silvestre 

comercializada que foi objeto de 

caça furtiva ou de tráfico ilícito. 

Meta 15.8  

Até 2020, implementar medidas para 

evitar a introdução e reduzir 

significativamente o impacto de 

espécies exóticas invasoras em 

ecossistemas terrestres e aquáticos, e 

controlar ou erradicar as espécies 

prioritárias. 

Meta mantida sem alteração Proporção de países que adotam 

legislação nacional relevante e 

recursos adequados para a 

prevenção ou o controle de 

espécies exóticas invasoras 

Meta 15. 9 

Até 2020, integrar os valores dos 

ecossistemas e da biodiversidade ao 

planejamento nacional e local, nos 

processos de desenvolvimento, nas 

estratégias de redução da pobreza e 

nos sistemas de contas. 

Até 2020, os valores da 

biodiversidade, geodiversidade e 

sociodiversidade serão integrados em 

estratégias nacionais e locais de 

desenvolvimento e erradicação da 

pobreza e redução da desigualdade, 

sendo incorporado em contas 

nacionais, conforme o caso, e em 

procedimentos de planejamento e 

sistemas de relatoria. 

Progressos das metas nacionais 

estabelecidas de acordo com a 

Meta 2 de Aichi sobre 

biodiversidade do Plano 

Estratégico para a 

Biodiversidade 2011-2020. 

Meta 15.a 

Mobilizar e aumentar 

significativamente, a partir de todas as 

fontes, os recursos financeiros para a 

conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade e dos ecossistemas. 

Mobilizar e aumentar 

significativamente, a partir de todas as 

fontes, os recursos financeiros para a 

conservação e o uso sustentável da 

biodiversidade e dos ecossistemas, 

para viabilizar a implementação dos 

compromissos nacionais e 

internacionais relacionados com a 

biodiversidade. 

Assistência oficial ao 

desenvolvimento e gastos 

públicos com conservação e uso 

sustentável da biodiversidade e 

dos ecossistemas. 

Meta 15.b 

Mobilizar recursos significativos de 

todas as fontes e em todos os níveis 

para financiar o manejo florestal 

sustentável e proporcionar incentivos 

adequados aos países em 

desenvolvimento para promover o 

manejo florestal sustentável, inclusive 

para a conservação e o 

reflorestamento. 

Mobilizar significativamente os 

recursos de todas as fontes e em todos 

os níveis, para financiar e 

proporcionar incentivos adequados ao 

manejo florestal sustentável, inclusive 

para a conservação e o 

reflorestamento. 

Assistência oficial ao 

desenvolvimento e gastos 

públicos com conservação e uso 

sustentável da biodiversidade e 

dos ecossistemas. 

Meta 15.c  

Reforçar o apoio global para os 

esforços de combate à caça ilegal e ao 

tráfico de espécies protegidas, 

inclusive por meio do aumento da 

capacidade das comunidades locais 

para buscar oportunidades de 

subsistência sustentável. 

Reforçar o apoio global e a cooperação 

federativa no combate à caça e pesca 

ilegais e ao tráfico de espécies 

protegidas, inclusive por meio do 

aumento da capacidade das 

comunidades locais para buscar 

oportunidades de subsistência 

sustentável, e proporcionar o acesso de 

pescadores artesanais de pequena 

escala aos recursos naturais. 

Proporção da vida silvestre 

comercializada que foi objeto de 

caça furtiva ou de tráfico ilícito. 

Fonte: IPEA, 2020 Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  
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Diante do processo de acessão do Brasil à OCDE não apenas a conformidade com os 

documentos internacionais se faz necessária como também dos instrumentos legais da 

Organização que tratam sobre a matéria. Desse modo, é possível averiguar se o Brasil já 

aderiu ou não com esses instrumentos legais, compactuando-se com o disposto pela 

Organização. 

 
Tabela 5.12: Adesão do Brasil aos Instrumentos legais, Declarações e Decisões da OCDE que tratam 

diretamente ou indiretamente sobre a biodiversidade 

 
Documento da OCDE 

 

Brasil aderiu? 

Recomendações da OCDE sobre a conservação e o uso da biodiversidade (histórico das 

Recomendações da OCDE) [C (2004) 81] 

 

 

Não 

Declaration on Better Policies to Achieve a Productive, Sustainable and Resilient Global 

Food System. Adotada em 07/04/2016.  

 

Sim, adesão em 

12/10/2016 

Decision of the Council establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest 

Reproductive Material Moving in International Trade. Aprovado em 16/06/2007 e 

alterado em 09/09/2018.  

 

 

Não 

Declaration on International Investment and Multinational Enterprises Sim, adesão em 

13/77/1997 

 

Declaration on Green Growth  

Não 

 

Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported 

Export Credits and Environmental and Social Due Diligence (The “Common 

Approaches”) 

 

 

Não 

Recommendation of the Council on Water Não  

 

Recommendation of the Council on Information and Communication Technologies and 

the Environment 

 

Não 

 

Recommendation of the Council on Assessing the Sustainability of Bio-Based Products 

 

Não 

Declaration on International Science and Technology Co-operation for Sustainable 

Development 

 

Sim, adesão em 

28/06/2020 

Declaration on Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation 

 

Não 

Declaration on Policies for Building Better Futures for Regions, Cities and Rural Areas Sim, adesão em 

19/03/2019 

 

Paris Declaration on Aid Effectiveness Não 

 

Recommendation of the Council on Measures to Reduce all Man-Made Emissions of 

Mercury to the Environment (OECD/LEGAL/0111) 

 

 

Não 

Recommendation of the Council on Integrated Coastal Zone Management 

 

Não 

Recommendation of the Council concerning the Reduction of Environmental Impacts 

from Energy Production and Use (OECD/LEGAL/0149 

 

 

Não 

Daejeon Declaration on Science, Technology and Innovation Policies for the Global and 

Digital Age (OECD/LEGAL/0416)  

 

Sim, adesão em 

20/10/2015 

Decision of the Council on the Control of Transboundary Movements of Wastes 

Destined for Recovery Operations (OECD/LEGAL/0266) 

 

Não 

Fonte: OECD, 2020. Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  232 

 

Dos dezoito instrumentos legais da OCDE que tratam direta e indiretamente sobre a 

biodiversidade, o Brasil aderiu apenas a cinco.  

 
Figura 5.1: Instrumentos legais da OCDE que tratam direta ou indiretamente da biodiversidade aderidos 

pelo Brasil 

 
Fonte: OECD, 2020. Elaboração: CCGI/FGV, 2020. 

 

A postura em realizar a análise econômica bem como de utilização de instrumentos 

econômicos sobre a conservação e preservação da biodiversidade disposta nos 

instrumentos legais da Organização e nas suas áreas de atuação encontra correspondência 

com a legislação brasileira. Desse modo, a legislação brasileira de conservação e de 

proteção da biodiversidade não é pautada apenas em proposição normativa coercitiva, 

possui a previsão de elementos que impulsionam a ação positiva em prol da 

biodiversidade em razão de finalidades econômicas.  

 
Tabela 5.13: Principais legislações brasileiras sobre a conservação, proteção e uso sustentável da 

biodiversidade 

 
Lei nº 5.197 de 1967  Lei de Proteção à Fauna 

 

Decreto Legislativo nº 54, de 24 de 

junho de 1975  

CITES (1973) 

 

Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981  

 

Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação 

e aplicação. 

Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 

1989. 

Dispõe sobre a extinção de órgão e de entidade autárquica, cria o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis e dá 

outras providências. 

Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988  

 

Consolidou o processo legal de proteção ao meio ambiente por meio do Art. 

225 

Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 

1998  

Lei dos Crimes Ambientais (também conhecida como Lei da Vida 

 

Lei nº 9.985 de 2000  Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

 

Lei nº 10.316 de 6 de dezembro de 

2001  

Cria a autarquia federal Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro e dá outras providências 

 

Decreto 4.339 de 2002   

 

Política Nacional de Biodiversidade 

Lei nº 10.650 de 16 de abril de 

2003 

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos 

e entidades integrantes do Sisnama. 

 

Decreto 4.703 de 2003 

 

Comissão Nacional da Biodiversidade e o Programa Nacional da 

Diversidade Biológica 

 

13

5

Não aderidos pelo Brasil Aderidos pelo Brasil
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Decreto 5.092 de 2004  

 

Áreas Prioritárias para Conservação, utilização sustentável e repartição dos 

benefícios da biodiversidade 

 

Decreto nº 5.758, de 13 de abril de 

2006 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus 

princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências. 

 

Lei nº 11.284, de 2 de março de 

2006  

 

Lei de Gerenciamento de Florestas Públicas e Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Florestal – FNDF 

Lei nº 11.516 de 28 de agosto de 

2007 

 

Dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - Instituto Chico Mendes 

Decreto nº 6.040/2007 

 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e das 

Comunidades Indígenas 

 

Decreto nº 6.514, de 2008 

 

Regulamenta Lei sobre Crimes Ambientais de 1998 

Lei complementar nº 140, de 8 de 

dezembro de 2011  

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo 

único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna 

e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

 

Lei nº 12.651 de 2012  

 

Lei de Proteção da Vegetação Nativa 

Decreto nº 7.747 de 5 de junho de 

2012  

Institui a Política Nacional de Gestão Territorial de Terras Indígenas 

 

Decreto 9080 de 2017  Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais 

Silvestres (CMS) 

 

Lei nº 13.123, de 20 de maio de 

2015. 

Regulamenta o inciso II do § 1º e o § 4º do art. 225 da Constituição Federal, 

o Artigo 1, a alínea j do Artigo 8, a alínea c do Artigo 10, o Artigo 15 e os 

§§ 3º e 4º do Artigo 16 da Convenção sobre Diversidade Biológica, 

promulgada pelo Decreto nº 2.519, de 16 de março de 1998; dispõe sobre o 

acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento 

tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e 

uso sustentável da biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-16, 

de 23 de agosto de 2001; e dá outras providências. 

 

Decreto nº 8,772 de 11 de maio de 

2016  

Regulamenta a Lei nº 13,123 de 2015 e dispõe sobre o acesso ao patrimônio 

genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado 

e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso sustentável da 

biodiversidade. 

Decreto nº 8.972 de 23 de janeiro 

de 2017  

 

Política Nacional para Recuperação da Vegetação Nativa. A Comissão 

Nacional para Recuperação da Vegetação nativa foi revogada pelo Decreto 

nº 10.142 de 2019. 

Decreto nº 10.142, de 28 de 

novembro de 2019 

Institui a Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e 

Recuperação da Vegetação Nativa. 

 

Decreto nº 10.141, de 28 de 

novembro de 2019 

 

Institui o Comitê Nacional das Zonas Úmidas. 

Decreto Legislativo 136/2020  

 

Aprova o texto do Protocolo de Nagoya sobre Acesso a Recursos Genéticos 

e Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Derivados de sua Utilização 

à Convenção sobre Diversidade Biológica. Além disso, considera a lei nº 

13.123 de 20 de maior de 2015 como a lei doméstica para a implementação 

do Protocolo de Nagoya  

 

Lei nº 11.105, de 24 de março de 

2005 (Protocolo de Cartagena) 

 

A Lei nº 11.105 de 2005 estabelece normas de segurança e mecanismos de 

fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente 

modificados – OGM e seus derivados, cria o Conselho Nacional de 

Biossegurança – CNBS, reestrutura a Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança – CTNBio, dispõe sobre a Política Nacional de 

Biossegurança – PNB. Há ainda a Resolução Conama nº 305, de 12 de junho 
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de 2002. Publicada no DOU no 127, de 4 de julho de 2002 e o Decreto nº 

4.680, de 24 de abril de 2003 regulamenta o direito à informação, assegurado 

pela Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, quanto aos alimentos e 

ingredientes alimentares destinados ao consumo humano ou animal que 

contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente 

modificados, sem prejuízo do cumprimento das demais normas aplicáveis. 

 

Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  

 

Neste sentido, observa-se que há a previsão na Política Nacional de Biodiversidade sobre 

o estabelecimento e implementação de instrumentos econômicos como um dos seus 

princípios: “IX - a internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos 

econômicos será promovida tendo em conta o princípio de que o poluidor deverá, em 

princípio, suportar o custo da poluição, com o devido respeito pelo interesse público e 

sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais;” (Anexo, item 2, Decreto nº 

4.339, de 22 de Agosto de 2002). A previsão dos instrumentos econômicos está também 

disposta no Componentes 2 e no 3 da Política Nacional de Biodiversidade: 

 
II - Componente 2 - Conservação da Biodiversidade: engloba diretrizes destinadas à 

conservação in situ e ex situ de variabilidade genética, de ecossistemas, incluindo os 

serviços ambientais, e de espécies, particularmente daquelas ameaçadas ou com 

potencial econômico, bem como diretrizes para implementação de instrumentos 

econômicos e tecnológicos em prol da conservação da biodiversidade; 

III - Componente 3 - Utilização Sustentável dos Componentes da Biodiversidade: reúne 

diretrizes para a utilização sustentável da biodiversidade e da biotecnologia, incluindo 

o fortalecimento da gestão pública, o estabelecimento de mecanismos e instrumentos 

econômicos, e o apoio a práticas e negócios sustentáveis que garantam a manutenção 

da biodiversidade e da funcionalidade dos ecossistemas, considerando não apenas o 

valor econômico, mas também os valores sociais e culturais da biodiversidade; (Anexo, 

item 9, Decreto nº 4.339, de 22 de Agosto de 2002). 

 

Neste sentido, prevê o desenvolvimento e a implementação de instrumentos econômicos 

que facilitem o cumprimento da repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes 

do acesso aos conhecimentos tradicionais bem como a sua compensação econômica. Está 

prevista ainda nas diretrizes para a conservação e para o uso sustentável da 

biodiversidade, bem como para a elaboração de estudos sobre a utilização de instrumentos 

econômicos. No entanto, não é disposto, como nas Recomendações da OCDE, legislações 

que estimulem a utilização de instrumentos financeiros em apoio a mitigação da perda da 

biodiversidade ou o estímulo à conservação e a preservação do meio ambiente.   

 

Além da legislação vigente, outros projetos de lei estão em tramitação no Congresso 

Nacional que afetam direta e indiretamente a biodiversidade bem como preveem a sua 

utilização. Trata-se, por exemplo, do Projeto de Lei que estabelece um Plano de 

Desenvolvimento da Amazônia (Projeto Lei 6162/2019) que possui, entre as ações 

previstas, a possibilidade de financiamento da União, dos estados da Amazônia Legal, do 

Fundo Constitucional do Norte e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia. Há ainda 

o Plano de Desenvolvimento Regional do Centro-Oeste (PL 6161/2019) e o Plano de 

Desenvolvimento Regional do Nordeste (PL 6163/2019), proposto pelo Poder Executivo. 

E há o Projeto de Lei (PL) 6969, que institui a Política Nacional para a Conservação e o 

Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar).   
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2.2 A estrutura institucional brasileira de conservação e proteção da 

biodiversidade 

 

Soluções em prol da mitigação da perda de biodiversidade e da manutenção dos serviços 

ecossistêmicos são complexas, na medida em que demandam a integração de vários níveis 

de tomada de decisão tanto públicos quanto privados. Isto, por sua vez, implica em 

estruturas de diálogo entre os vários atores envolvidos, ou seja, que sejam capazes de 

estimular a troca de informações, o diálogo, a troca de experiências de forma efetiva e em 

estruturas que garantam informações confiáveis e legítimas, resguardadas no melhor 

conhecimento científico disponível. Logo, em relatório sobre a biodiversidade e os 

serviços ecossistêmicos brasileiros afirma que “Os condicionantes a uma governança 

efetiva são, portanto, dependentes da esfera (global, nacional ou local) na qual as decisões 

acontecem” (BPBES, 2019).  

 

Segundo BPBES (2019), a governança efetiva em prol da resolução dos problemas 

socioambientais demanda, portanto, que haja alguns fatores tanto do setor público, 

especialmente dos gestores, e do setor privado: preocupação efetiva que motivará a 

disponibilização de recursos; condições para que seja possível cumprir os compromissos 

assumidos; no caso dos gestores e de forma adaptada para o setor privado, capacidade 

política e administrativa para realizar ajustes necessários em prol da implementação dos 

compromissos. 

 

No caso do Brasil, foi verificado que a governança está mais concentrada na esfera federal 

(BPBES, 2019). A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA - Lei nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981) foi regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 que 

criou o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA). O Conselho de Governo é o 

Órgão Superior do SISNAMA enquanto o CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente) funciona como Órgão Consultivo e Deliberativo. O Ministério do Meio 

Ambiente é o órgão central do SISNAMA, no qual o IBAMA e o ICMBio são os órgãos 

executores. 

 
Tabela 5.14: Estruturas Institucionais competentes sobre a conservação e proteção da biodiversidade no 

Brasil 

 
ICMBio 

 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade tem natureza jurídica de uma 

autarquia com regime especial. É vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, integrando 

o Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama). Compete ao ICMBio executar as ações 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, incluindo a proposição, a implantação, 

a proteção, a fiscalização e o monitoramento dessas Unidades, terrestres e marinhas, que 

forem instituídas pela União. Nesse sentido, é de competência ainda do ICMBio: - a 

apresentação e a edição de normas sobre a criação e a regularização fundiária das Unidades 

de Conservação; - o monitoramento do uso público dos recursos naturais bem como a sua 

exploração econômica; fomentar programas de pesquisa e de preservação e proteção da 

biodiversidade; gerar informações e disseminá-las de forma sistemática; desenvolvimento 

e criação de programas de educação ambiental; proposição de normas de fiscalização bem 

como do controle do uso do patrimônio espeleológico do Brasil. 

O ICMBio é formado por um órgão colegiado, Comitê Gestor formado pelo presidente do 

Instituto e demais diretores; um órgão de assistência direta e imediata vinculada ao 

presidente do ICMBio chamada de Gabinete; órgãos Seccionais formada pela 

Procuradoria Federal Especializada, auditoria interna, corregedoria e diretoria de 

planejamento, administração e logística. A estrutura do ICMbio conta ainda com órgãos 

específicos formados por diretorias de Criação e Manejo de Unidades de Conservação, de 

Ações Socioambientais e Consolidação Territorial em Unidades de Conservação e de 

Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade. E, por fim, unidades 

descentralizadas formalizadas por gerências regionais, unidade especial avançada, 
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unidades de conservação federais, Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação e o 

Centro de Formação em Conservação da Biodiversidade.  

 

IBAMA Trata-se de autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público e criada 

pela Lei nº 7.735 de 22 de fevereiro de 1989. Tem por objetivo exercer o poder de polícia 

ambiental; executar ações das políticas nacionais de meio ambiente relativas a 

licenciamento ambiental, controle de qualidade ambiental, autorização para o uso de 

recursos naturais; realizar o monitoramento e o controle ambiental; executar ações 

supletivas de competência da União em conformidade com a legislação ambiental.  
Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  

 

Essas estruturas desempenham importante papel na conservação e na proteção da 

biodiversidade no Brasil. O MMA formula e acompanha a Política Nacional de 

Biodiversidade disposta no Decreto nº 4.339 de 2002.   

 

Por sua vez, o Pronabio, Programa Nacional de Diversidade Biológica, promove a 

parceria das partes interessadas para a conservação e utilização sustentável dos recursos 

da biodiversidade bem como a repartição justa e equitativa dos benefícios que dela 

decorrem. Neste sentido, de acordo com os princípios e as diretrizes da Política Nacional 

da Biodiversidade (Decreto nº 4.339 de 2002) tem como função a promoção dos 

compromissos assumidos no âmbito da CDB bem como na elaboração dos relatórios que 

são enviados à Organização.  

 

Além disso, é o PRONABIO que realiza a articulação das questões de biodiversidade no 

Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) bem como em relação aos órgãos e 

entidades nos níveis da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e com a sociedade 

civil. Por isso, o estímulo à cooperação interinstitucional e internacional bem como entre 

os Ministérios que lidam direta e indiretamente com a biodiversidade é realizada pelo 

PRONABIO. O Programa, ainda, promove a integração das políticas setoriais para que 

sejam implementadas de maneira que garanta a gestão sustentável da biodiversidade. Por 

sua vez, o PRONABIO orienta a promoção de pesquisas, estudos e projetos, bem como 

estimula a capacitação de recursos humanos. 

 

Já a Comissão Nacional de Biodiversidade (Conabio) é um órgão consultivo que tem por 

objetivo coordenar, acompanhar e avaliar as ações do PRONABIO. Desse modo, compete 

à Comissão Nacional de Biodiversidade: coordenar a elaboração da Política Nacional da 

Biodiversidade de acordo com os princípios e diretrizes previstas no Decreto nº 4.339 de 

2002; promover a implementação dos compromissos assumidos no âmbito da CDB; 

propor as diretrizes gerais do PRONABIO; realizar o acompanhamento e a avaliação da 

execução da Política Nacional da Biodiversidade, acompanhando, inclusive, as ações 

previstas. Outra competência da Conabio é a de promover a articulação entre os 

programas, projetos e atividades de implementação da Política Nacional da 

Biodiversidade bem como a identificação de alterações em instrumentos que sejam 

necessários para que essa Política seja executada.  

 

A Conabio é composta por representantes dos seguintes órgãos: Secretaria de 

Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Defesa; Ministério das 

Relações Exteriores; Ministério da Economia; Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; Ministério da Saúde; Ministério do Desenvolvimento Regional; Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama; Instituto 

Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes; Instituto de 

Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ. Além disso, prevê a participação 

de universidades ou institutos de pesquisa, que sejam especialistas na área de 
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biodiversidade; de entidades ambientalistas de âmbito nacional inscritas há, no mínimo, 

um ano no Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas - Cnea; da Confederação 

Nacional da Indústria; da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.  

 

Essa composição da Comissão Nacional foi disposta pelo Decreto nº 10.235 de 2020 que 

retirou a participação de povos indígenas indicado pela Coordenação das Organizações 

Indígenas da Amazônia - COIAB;  organizações não-governamentais ambientalistas, 

indicado pelo Fórum de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e para o 

Desenvolvimento; comunidade acadêmica, indicado pela Academia Brasileira de 

Ciências - ABC;  comunidade acadêmica, indicado pela Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência - SBPC;  Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura 

- CONTAG;  Movimento Nacional dos Pescadores – MONAPE. O Decreto nº 10.235 de 

2020 também alterou a competência da Comissão Nacional de Biodiversidade. Entre 

outras revogações, retirou sua competência em aprovar a metodologia para a elaboração 

do texto final dos relatórios nacionais para a Convenção de Diversidade Biológica; 

identificar e propor áreas prioritárias de conservação da diversidade biológica, de 

utilização sustentável de componentes da biodiversidade, de monitoramento, avaliação, 

prevenção e mitigação de impactos e a de repartição de benefícios derivados da utilização 

da biodiversidade; estabelecimento de critérios gerais de aceitação e seleção de projetos 

e selecionar projetos no âmbito de programas relacionados à proteção da biodiversidade, 

quando especialmente designada para tanto.   

 

Por sua vez, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro é uma autarquia 

federal, criada pela Lei nº 10.316 de 6 de dezembro de 2001, que auxilia a atuação do 

Ministério do Meio Ambiente. O Instituto tem por finalidade “promover, realizar e 

divulgar as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos florísticos do Brasil, visando 

obter o conhecimento e a conservação da biodiversidade bem como manter as coleções 

científicas sob sua responsabilidade, competindo-lhe, em especial com as diretrizes das 

políticas nacionais de meio ambiente” (art. 2º, Lei nº 10.316 de 6 de dezembro de 2001) 

Desse modo, o Instituto reúne vários projetos de pesquisa sobre a biodiversidade que 

incluem a identificação botânica das espécies, armazenamento físico e digital de 

amostras, realização do catálogo da flora e da fauna, combate e prevenção à extinção de 

espécies, monitoramento de recursos florestais, elaboração de planos sobre o uso e a 

conservação dos recursos florestais, entre outros.  

 

Também sob o Ministério do Meio Ambiente está vinculada a Comissão Executiva para 

Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa de acordo com a 

redação do Decreto nº 10.142, de 28 de novembro de 2019. O objetivo da Comissão é o 

de propor planos, diretrizes, prioridades bem como articular e integrar ações e estratégias 

para combater o desmatamento ilegal e garantir a recuperação da vegetação nativa. A 

Comissão é formada pelos seguintes órgãos: Ministério do Meio Ambiente, responsável 

por sua coordenação; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; Ministério da Defesa; Ministério da 

Economia; Ministério da Justiça e Segurança Pública; Ministério do Desenvolvimento 

Regional. A Comissão substituiu o Grupo Permanente de Trabalho Interministerial que 

operacionalizou o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e a 

Comissão de Recuperação Nativa. 

 

Por sua vez, pelo Decreto 10.141 de 28 de novembro de 2019 foi instituído o Comitê 

Nacional das Zonas úmidas, presidido pela Secretaria de Biodiversidade do Ministério do 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  238 

Meio Ambiente. O Comitê é formado por representantes dos órgãos do Ministério das 

Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Agência 

Nacional das Águas, ICMbio e membros da comunidade acadêmica e de entidade 

ambientalista. 

 

Ao Ministério do Meio Ambiente, também compete a elaboração de relatórios para 

atender a Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade vinculado à CDB. 

A estrutura institucional do SISNAMA sobre biodiversidade desenvolveu vários 

programas e planos sobre a conservação, proteção e uso sustentável da biodiversidade. 

 
Tabela 5.15: Programas e planos que abordam sobre a conservação, proteção e uso sustentável da 

biodiversidade vinculados a estrutura institucional do SISNAMA 

 
Política Pública 

 

Conteúdo 

Programa Monitora  

 

Programa Nacional de Monitoramento da Biodiversidade organizado pelo MMA 

– ICMBIO 

 

Programa Nacional de 

Conservação das Espécies 

Ameaçadas de Extinção Pró-

Espécies  

 

Pela Portaria nº 43 de janeiro de 2014 do Ministério do Meio Ambiente, o 

Programa Pró-Espécies tem por objetivo adotar ações de prevenção, de 

conservação, de manejo e de gestão para minimizar as ameaças e o risco de 

extinção de espécies. Por sua vez, o Programa Nacional de Conservação das 

Espécies Ameaçadas de Extinção Pró-Espécies é coordenado pela Secretaria de 

Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. Entre os 

componentes do Pró-Espécies estão: a integração da conservação das espécies 

ameaçadas em Políticas Setoriais; Combate a caça, pesca, extração ilegal e tráfico 

de espécies silvestres; alerta e detecção precoce de espécies invasoras; 

coordenação e comunicação (MMA, 2020).  O Pró-Espécies apoia o ICMBio e o 

Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro e realiza articulação com 

o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e com o Ministério da Educação. 

Desse modo, o Programa trabalha na sinergia entre as instituições. 

 

Plano de Ação para Prevenção 

e Controle do Desmatamento e 

das Queimadas no Bioma 

Cerrado 

Instituído pelo Decreto de 15 de setembro de 2010, o Plano de Ação tem por 

finalidade promover medidas e ações com o objetivo de reduzir o desmatamento, 

as queimadas e os incêndios no bioma cerrado. O Grupo Permanente de Trabalho 

Interministerial criado para operacionalizar o Plano de Ação foi revogado pelo 

Decreto nº 10.142 de 2019 que instituiu a Comissão Executiva para Controle do 

Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa. 

 

Plano de Ação para Prevenção 

e Controle do Desmatamento 

ilegal (Plano Operativo 2016-

2020) 

 

O Plano Operativo de 2016 foi constituído sobre três eixos, quais sejam: 

Ordenamento Fundiário e Territorial, Monitoramento e Controle, e Fomento às 

Atividades Produtivas Sustentáveis. Além desses três, possui um quarto nessa fase 

de operação atual (2016-2020). Sobre esse quarto eixo, tem-se o seguinte: 

“propõe-se um novo eixo para reunir os esforços de elaboração de normas e de 

instrumentos econômicos, fiscais e tributários que possam contribuir para o 

combate ao desmatamento em toda as suas dimensões, tanto da prevenção quanto 

do controle. Portanto, este eixo agrega iniciativas inovadoras correlatas aos demais 

eixos, mas, especificamente, para tratar da elaboração dos atos normativos e 

econômicos associados.” Por sua vez, o Plano possui nove objetivos: 1. Promover 

a regularização fundiária 2. Promover o ordenamento territorial, fortalecendo as 

áreas protegidas 3. Promover a responsabilização pelos crimes e infrações 

ambientais 4. Efetivar a gestão florestal compartilhada; 5. Prevenir e combater a 

ocorrência dos incêndios florestais; 6. Aprimorar e fortalecer o monitoramento da 

cobertura vegetal; 7. Promover o manejo florestal sustentável; 8. Promover a 

sustentabilidade dos sistemas produtivos agropecuários; 9. Implementar 

instrumentos normativos e econômicos para controle do desmatamento ilegal.  

 

Planos de Ação Nacional para 

a Conservação das Espécies 

Ameaçadas de Extinção ou do 

Patrimônio Espeleológico 

(PAN) 

Os Planos de Ação Nacional identificam e orientam as ações prioritárias no 

combate de ameaças a populações de espécies. São disponibilizados 71 Planos de 

Ação sobre os biomas Marinho, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, Cerrado, 

Amazônia, Pantanal em diferentes grupos taxonômicos, por exemplo, aves, 

mamíferos, répteis e anfíbios. Os Planos de Ação funcionam como um instrumento 

construído de modo participativo e disciplinado pela Instrução Normativa ICMBio 
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nº21/2018. Prevê-se a participação multilateral dos atores envolvidos na sua 

implementação, buscando integrar as estratégias e políticas públicas. O 

monitoramento dos Planos de Ação deve ocorrer de maneira regular com a 

finalidade de realizar os eventuais ajustes que se mostrem necessários. Assim, do 

processo de implementação ao fim do Plano de Ação, há previsto duas avaliações: 

uma de meio termo e uma avaliação final, enquanto a monitoria deve ocorrer de 

forma anual.  

 

Campanhas de Conservação 

da Biodiversidade Marinha 

As Campanhas de Conservação da Biodiversidade foram desenvolvidas em 2001 

pelo MMA e atualizadas em 2018. Trata-se de materiais com as informações sobre 

recifes de coral que estão disponíveis no sítio eletrônico do Ministério do Meio 

Ambiente.  

 

Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  

 

Sobre outros documentos internacionais de proteção do meio ambiente, a estrutura 

institucional brasileira é organizada da seguinte forma.  

 
Tabela 5.16: Convenções, Tratados e Plataformas de acordo com as estruturas institucionais brasileiras 

competentes 

 
Convenção sobre o Comércio 

Internacional das Espécies da 

Flora e Fauna Selvagens em 

Perigo de Extinção - CITES 

Segundo o Decreto no 3.607, de 21 de setembro de 2000, o IBAMA é a 

autoridade administrativa responsável por implementar as disposições sobre a 

CITES. Desse modo, deverá manter o registro de comércio das espécies 

dispostas no anexo da Convenção, elaborar os relatórios e remetê-los para a 

Secretaria da CITES; fiscalizar as condições de transporte bem com o cuidado e 

as embalagens de espécies vivas que sejam objetos de comércio; coordenar as 

demais autoridades que podem atuar junto ao IBAMA; apreender espécies 

obtidas, estando sujeitas à infração disposta na Lei no 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998; devolver ao país de origem ou dispor de um destino provisórios para as 

espécies apreendidas; propor emendas aos anexos da CITES; designar ainda 

junto com a om a Secretaria da Receita Federal, o Departamento de Polícia 

Federal e o Ministério da Agricultura e Abastecimento quais os portos que são 

habilitados para a estrada e a saída de espécies.  

 

Protocolo de Cartagena A Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005 criou o Conselho Nacional de 

Biossegurança e realizou a reestruturação da Comissão Técnica Nacional de 

Biossegurança (CTNBio). A CTNBio é integrante do Ministério da Ciência e 

Tecnologia e é formada por 12 especialistas de diferentes áreas e de 

representantes dos seguintes órgãos: a) Ministério da Ciência e Tecnologia; b) 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; c) Ministério da Saúde; d) 

Ministério do Meio Ambiente; e) Ministério do Desenvolvimento Agrário; f) 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; g) Ministério da 

Defesa; h) Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da 

República; i) Ministério das Relações Exteriores. 

Por sua vez, é de competência do Ministério da Saúde, do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento, do Ministério do Meio Ambiente e da 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da república, 

observadas as decisões técnicas da CTNBio: “I – fiscalizar as atividades de 

pesquisa de OGM [Organismos Geneticamente Modificados]  e seus derivados; 

II – registrar e fiscalizar a liberação comercial de OGM e seus derivados; III – 

emitir autorização para a importação de OGM e seus derivados para uso 

comercial; IV – manter atualizado no SIB [Sistema de Informações em 

Biossegurança] o cadastro das instituições e responsáveis técnicos que realizam 

atividades e projetos relacionados a OGM e seus derivados; V – tornar públicos, 

inclusive no SIB, os registros e autorizações concedidas; VI – aplicar as 

penalidades de que trata esta Lei; VII – subsidiar a CTNBio na definição de 

quesitos de avaliação de biossegurança de OGM e seus derivados.”  

 

Tratado internacional sobre 

recursos fitogenéticos para 

alimentação e agricultura 

 

Até a publicação deste trabalho, ainda se encontra disponível para consulta 

pública a formulação de uma Política Nacional de Recursos Genéticos para a 

Alimentação e Agricultura vinculada ao Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento pela Portaria SDI nº 06/01/2020.  
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Plataforma Intergovernamental 

sobre Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (International 

Platform on Biodiversity and 

Ecosystem Services em inglês) 

 

Ponto focal é o Ministério das Relações Exteriores como representante do Estado 

brasileiro  

Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  

 

As informações sobre biodiversidade decorrentes do trabalho da estrutura institucional 

brasileira integrantes do Sisnama, ou seja, o MMA, CONAMA, ICMbio, IBAMA, 

Instituto de Pesquisa Jardim Botânico e demais, são obrigados a fornecer acesso ao 

público dos documentos expedientes e processos administrativos. Trata-se da redação da 

Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003 que dispõe essa obrigação para toda a Administração 

Pública, direta, indireta e fundacional. 

 

O Brasil possui várias plataformas que reúnem informações sobre a conservação e o uso 

da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos, bem como fomentam a pesquisa. Pela 

Portaria nº 6.223 de 29 de novembro de 2018 do Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC), o Sistema de Informações sobre a biodiversidade 

brasileira (SiBBr) é desenvolvido sob a coordenação do MCTIC. A governança do 

Sistema é formada pela Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e 

Desenvolvimento - SEPED, do MCTIC, pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP-

OS, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT, pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, pelo  Museu Paraense Emílio Goeldi – 

MPEG, pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM e, pelo 

Instituto Nacional da Mata Atlântica - INMA. 

 

Trata-se da primeira infraestrutura de reunião de informações sobre biodiversidade para 

subsidiar políticas públicas e oferecer suporte às ações de conservação e de uso 

sustentável dos recursos biológicos. O Sistema funciona com o suporte técnico da UNEP 

(United Nations Environment Programme) e o ponto focal do Global Biodiversity 

Information Facility que reúne informações de cerca de 60 países. Neste sentido, a missão 

do SiBBr é a de  

 
“ [...] oferta de infraestrutura tecnológica e de serviços para a organização, indexação, 

armazenamento e disponibilização de dados e informações científicas sobre a 

biodiversidade e os ecossistemas brasileiros, gerados a partir das ações de fomento à 

pesquisa científica promovidas pelas Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, pelos 

Fundos Nacionais e pela Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior 

- CAPES, assim como pela atuação de órgãos públicos governamentais e instituições 

nacionais de ensino e pesquisa que desenvolvam projetos e programas afeitos a sua 

temática de atuação.” (art. 1º, §3º da Portaria nº 6.223 de 29 de novembro de 2018/ 

MCTIC) 

 

Além do SiBBr, há a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos 

(BPBES) que possui suporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPQ) vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCTIC). A estruturação da Plataforma ocorreu em 2019 sob três pilares, quais sejam a 

coordenação executiva, responsável pela reunião de pesquisadores que estejam alinhados 

com os objetivos da BPBES e trabalham na manutenção desse trabalho; o conselho 

técnico-científico que orienta a BPBES em prol da formulação de conhecimento 

científico de qualidade no estabelecimento das relações entre biodiversidade, serviços 

ecossistêmicos e bem-estar humano. E, por fim, o terceiro pilar é o diagnóstico de autores, 
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no qual especialistas são convidados para oferecer colaboração voluntária ao 

desenvolvimento dos trabalhos da BPBES.  

 

O objetivo do BPBES é apresentar diagnósticos com base em conhecimentos científicos 

sobre o estado da biodiversidade brasileiro e dos serviços ecossistêmicos. Por 

diagnósticos a plataforma define como sendo “uma avaliação crítica do estado do 

conhecimento sobre algum tema, neste caso biodiversidade, serviços ecossistêmicos e 

bem-estar humano “(BPBES, 2019). Os diagnósticos são formados pela comunidade 

acadêmica e com consulta da sociedade civil e das partes interessadas. (BPBES, 2019) 

 

Há ainda mais alguns sistemas de informação:  

 
Tabela 5.17: Plataformas de informação públicas e privadas sobre biodiversidade 

Mapa Temático e Dados Geoestáticos 

das Unidades de Conservação Federais 

do Instituto Chico Mendes 

O Mapa do ICMBio possui informações sobre áreas embargadas, mapa 

temático das unidades de conservação federais, dados geoestatísticos das 

Unidades de Conservação Federais, Limites das Unidades de 

Conservação Federais. 

Mapa Interativo  Fornece os dados oficiais das Unidades de Conservação Federais, 

Coordenações Regionais e Centros Especializados do ICMBio.4  

 

Atlas da Biodiversidade Brasileira  Trata-se da organização das informações sobre a fauna e flora brasileira 

ameaçada de extinção nas Unidades de Conservação Federais pelo 

ICMBio. 5    

 

Painel Brasileiro de Biodiversidade 

(Painel Bio)  

 

O Painel Bio é uma rede voluntária e colaborativa cujo objetivo é o de 

contribuir com o alcance e a implementação das metas brasileiras para a 

biodiversidade. Um dos trabalhos é a formulação de indicadores 

 

Fundação Brasileira para o 

Desenvolvimento Sustentável (FBDS 

2018) 

Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos fundada em 1992 

estabelecida com a comunidade científica, entidades internacionais e 

corporações nacionais. Segundo a Fundação, seus objetivos são: 

“omentar o conhecimento científico nas áreas de Ativos Ambientais, 

Agricultura Sustentável e Sustentabilidade Urbana; Ampliar a formação 

de recursos humanos (capacity building), com foco nas áreas de atuação 

da FBDS; Manter a atividade de apoio à formulação de políticas 

públicas, com isenção e independência” (FBDS, 2020) 

 

Elaboração: CCGI/FGV, 2020.  

 

Segundo o BPBES, embora existam várias bases de dados e de repositórios de dados de 

informações sobre a biodiversidade que estejam disponíveis ao público, as informações 

não possuem uma linguagem acessível. Desse modo, embora se disponibilize as 

informações, não há a disponibilização de mecanismos que facilitem a compreensão dela 

por todos os atores. (BPBES, 2019) 

 

3. Os indicadores da OCDE sobre a biodiversidade brasileira  

 

A OCDE produz vários indicadores para possibilitar a comparabilidade de dados entre os 

países membros e não membros da Organização. Segundo a Organização, indicadores são 

um parâmetro ou um valor derivado de parâmetros que podem fornecer informações ou 

descrever o estado de um fenômeno, de um ambiente ou área (OECD, 2003). Desse modo, 

os indicadores possibilitam a avaliação e a comunicação de tendências ambientais sobre 

 
4 No momento de consulta, 04 de setembro de 2020, as informações estavam fora do ar no sítio eletrônico 

do ICMBio.  
5 No momento de consulta, 04 de setembro de 2020, as informações estavam fora do ar no sítio eletrônico 

do ICMBio.  
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as condições ambientais, sobre o nível de pressão que sofre o meio ambiente e sobre a 

capacidade de respostas aos desafios ambientais que são dispostos (OECD, 2003). 

Segundo a OCDE, o seu trabalho sobre indicadores tem o objetivo de: 

 
contribuir para a harmonização de iniciativas individuais dos países membros da OCDE 

no campo dos indicadores ambientais, desenvolvendo uma abordagem comum e uma 

estrutura conceitual; auxiliar no desenvolvimento e uso de indicadores ambientais nos 

países membros da OCDE; e promover o intercâmbio de experiências relacionadas com 

não membros e outras organizações internacionais; apoiar o trabalho de análise e 

avaliação de políticas da OCDE por meio do desenvolvimento de conjuntos básicos de 

indicadores ambientais confiáveis, mensuráveis e relevantes para as políticas para: 

medir o progresso e o desempenho ambiental, monitorar a integração de políticas e 

permitir comparações internacionais eficazes; (OECD, 2003) 

 

Assim, a OCDE trabalha em indicadores que podem ser usados na tomada de decisão 

nacional, internacional e global. Além disso, a elaboração e uso de indicadores faz parte 

da Recomendação da OCDE sobre Acesso à Informação Ambiental (Recommendation of 

the Council on Environmental Information, OECD/LEGAL/0296, adotada em 1998).  

 

A Recomendação enfatiza a necessidade de desenvolvimento de indicadores para medir 

o progresso na implementação de políticas nacionais e subnacionais de meio ambiente, 

ecoeficiência e desenvolvimento sustentável. Além disso, os indicadores podem ser 

utilizados para comparar os resultados alcançados a fim de verificar se os compromissos 

internacionais assumidos estão sendo cumpridos.  

 

No caso de indicadores sobre biodiversidade, a complexidade do seu desenvolvimento 

decorre da multidimensionalidade do domínio ambiental. Os ecossistemas não estão 

dispostos apenas em espaços nativos, mas estão relacionados à realização de atividades 

de outros setores, por exemplo, a agricultura, e sofrem influências diretas e indiretas da 

tecnologia. Por isso, na própria OCDE os indicadores relacionados à biodiversidade se 

encontram sob a categoria de base de ativos naturais como parte dos indicadores de 

crescimento verde. Também podem ser encontrados sob a categoria de meio ambiente 

como temática individual como disposta na organização do OECDSTAT. 

 

Assim, há os indicadores de base de ativos naturais que abrangem os indicadores de 

recursos de água doce, recursos da terra, recursos florestais, recursos da vida selvagem; 

os indicadores de recursos terrestres que abrangem os indicadores sobre cobertura da terra 

e sobre uso da terra; os indicadores sobre recursos florestais que incluem o esgotamento 

e crescimento dos recursos florestais em termos de volume; e por fim, o de biodiversidade 

que inclui áreas protegidas e espécies ameaçadas. Cada um dos indicadores será 

apresentado bem como os dados que a OCDE possui sobre o Brasil.  

 

3.1 Recursos terrestres 

 

Os indicadores em recursos terrestres subdividem-se em duas categorias: Cobertura da 

Terra e Uso da Terra.  Cada categoria possui subcategorias e indicadores específicos 

como pode ser observado no quadro abaixo. 

  



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  243 

Tabela 5.18: Indicadores da OCDE em recursos terrestres em subcategorias e indicadores específicos 

 
Cobertura da Terra 

 

Mudança de área construída e área 

construída e regiões 

 

Área construída em países; 

Área construída em grandes regiões subnacionais  

Área construída em pequenas regiões subnacionais; 

Área construída per capita; 

Mudança de área construída nos países. 

 

Cobertura do solo em países e 

regiões 

 

Cobertura do solo nos países; 

Cobertura do solo nos países – detalhe; 

Cobertura do solo em grandes regiões subnacionais;  

Cobertura do solo em pequenas regiões subnacionais. 

 

Cobertura do solo em áreas 

urbanas funcionais 

 

Cobertura do solo em áreas urbanas funcionais; 

Cobertura do solo em áreas urbanas funcionais - detalhe 

Mudança de cobertura de solo em 

países e regiões 

Perda e ganho de terras com vegetação natural e semi -natural;  

Convenção de terras agrícolas em superfícies artificiais;  

Conversão de terras com vegetação natural e semi natural em terras agrícolas; 

 Mudança da cobertura do solo nos países;  

Mudança da cobertura do solo em grandes regiões subnacionais. 

 

Áreas construída e alterações da 

área construída em áreas urbanas 

funcionais 

Área construída em áreas urbanas funcionais; 

Mudança de área construída em áreas urbanas funcionais; 

Mudança da água superficial e da 

água superficial  

 

Água da superfície 

Mudança de água superficial 

Paisagens florestais intactas Extensão da paisagem da floresta intacta 

Degradação da paisagem florestal intacta 

Paisagens de floresta intacta - macrorregiões 

 

Uso da Terra 

 

Área Total (em quilômetros quadrados e em porcentagem) 

Terra arável e plantações permanentes (em quilômetros quadrados e em porcentagem); 

Áreas de Floresta (em quilômetros quadrados e em porcentagem); 

Outras Áreas (em quilômetros quadrados e em porcentagem); 

 

Fonte: OECD.STAT, 2020. Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Embora esses indicadores não meçam a biodiversidade em si, a utilização dos espaços 

terrestres bem como a sua cobertura e mudanças de cobertura do solo impactam os 

habitats dos recursos biológicos, podendo ocasionar sua perda ou redução. A OCDE, 

mediante os Comitês de Política Ambiental, Comitê de Agricultura e Comitê de Política 

de Desenvolvimento Regional trabalham significativamente sobre o desenvolvimento de 

metodologia desses indicadores, bem como do levantamento de dados e informações. 

(Haščič; Mackie, 2018) 

 

a) Cobertura da Terra 

 

Nos indicadores de cobertura da Terra, estuda-se a área construída, a mudança de área 

construída, a cobertura do solo e as paisagens florestais.  

 

Para a OCDE, as áreas construídas apresentam informações especiais sobre a presença 

humana no planeta. O “construído” é identificado como sendo a presença de edifícios ou 

de estruturas cobertas, excluindo-se superfícies pavimentadas como estradas e 
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estacionamentos e estruturas comerciais e industriais. Abaixo seguem gráficos dos 

indicadores decorrentes das variáveis do indicador área construída.  

 
Figura 5.2: Indicador Área construída em países e regiões em 1975, 1990, 2000 e 2014 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

A OCDE possui dados mais específicos sobre área construída, no qual evidencia essa área 

em grandes regiões e regiões subnacionais. Em relação a áreas construídas em grandes 

regiões há o seguinte: 

 
Figura 5.3: Indicador área construída em grandes regiões e subnacionais em porcentagem em 1975, 

1990, 2000 e 2014 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 
 

Por sua vez, em relação ao Indicador área construída em pequenas regiões subnacionais, 

a OCDE possui dados de 1975, 1990, 2000 e 2014 de 5.506 cidades brasileiras.  

 

Já o indicador “Área construída per capita” é determinado pelo consumo de terra, ou seja, 

a utilização de terra com fins de urbanização frente ao crescimento populacional e 

econômico. Desse modo, quando a área construída cresce mais rápido que o PIB significa 
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que o desenvolvimento econômico urbano excedeu o crescimento populacional e o 

crescimento econômico. (Haščič; Mackie, 2018) 

 
Figura 5.4: Indicador Área construída per capita – categoria do indicador Mudança de área construída 

e área construída em países e regiões 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV 
 

A razão utilizada “A área do terreno usada como denominador é a soma de 'Terreno nunca 

construído', 'Construído de 2000 a 2014', 'Construído de 1990 a 2000', 'Construído de 

1975 a 1990' e valores 'Acumulados antes de 1975' da grade construída (isto é, exclui 

corpos d'água interiores e áreas no data)” (OECD.STAT, 2020). Pelo gráfico do indicador 

área construída per capita, observa-se que a área construída per capita média da OCDE é 

superior ao do Brasil. Por sua vez, ao analisar as informações sobre mudança de área 

construída, no gráfico abaixo, observa-se que o Brasil, supera a média da OCDE quanto 

a porcentagem de área construída.  

 
Figura 5.5: Indicador Mudança de área construída em países e regiões – categoria do Indicador 

Mudança de área construída e área construída em países e regiões, em porcentagem de área construída 

no primeiro ano 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 
 

Embora seja necessário mais dados, pode-se inferir que o desenvolvimento urbano do 

Brasil foi superior ao seu crescimento econômico.  

 

Além dos indicadores relacionados à área construída, há os indicadores que tratam sobre 

o tipo de cobertura do solo em categorias, sobre a mudança de cobertura do solo em 
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períodos e sobre uso da terra. É importante averiguar as mudanças de cobertura e de uso 

da terra porque, segundo a OCDE, são os principais contribuintes para a perda de 

biodiversidade terrestre. Segundo a Organização, a perda de terras com vegetação natural 

e seminatural é disposta como uma proxy para as pressões sobre a biodiversidade e sobre 

os ecossistemas.  

 

Os indicadores de cobertura do solo e de mudança na cobertura do solo são dispostos em 

porcentagem de cobertura de árvores, pastagens, pântanos, arbustos e vegetação esparsa, 

por exemplo. Nesse sentido, diferencia-se  a “cobertura do solo” do “uso da terra”, na 

medida em que o primeiro diz respeito à cobertura física e biológica, o que inclui a 

vegetação, enquanto o segundo diz respeito às atividades econômicas e os arranjos 

institucionais de uma área, por exemplo, a existência de um campo de golfe.  (Haščič; 

Mackie, 2018) 

 
Figura 5.6: Indicador Cobertura do solo em países e regiões, categoria do indicador Cobertura do solo 

em países e regiões - % 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV 

 

Cada uma dessas classes de cobertura do solo é analisada de maneira detalhada no 

indicador “Cobertura do solo nos países – detalhe para cada país, pequena região 

subnacional e grande região subnacional”.  

 
Tabela 5.19: Detalhamento das classes de cobertura do solo do indicador Cobertura de solo 

 
Floresta Árvore em mosaico e arbusto (> 50%) / cobertura herbáceas (< 50%) 

Cobertura arbórea, folhosa, caducifólia, fechada (< 40%) 

Cobertura arbórea, folhosa, caducifólia, fechada para abrir (> 15%) 

Cobertura arbórea, folhosa, caducifólia, aberta (15-40 %) 

Cobertura arbórea, folhosa, perene, fechada para abrir (> 15%) 

Cobertura arbórea, inundação, água doce ou precária 

Cobertura de árvores, inundação, água salgada 

Cobertura de árvore, tipo de folha mista (de folhas largas e de folhas agulhadas) 

Cobertura de árvores, folhas agulhadas, caducas, fechadas (> 40%) 

Cobertura de árvore, de folhas agulhadas, decídua, fechada para abrir ( > 15%) 

Cobertura de árvores, folhas agulhadas, caducas, abertas (15-40%) 

Cobertura arbórea, de folhas agulhadas, perene fechada (>40%) 

Cobertura de árvore, de folhas agulhadas, perene fechada para abrir (>15% 

) 

Cobertura arbórea, de folhas agulhadas, perene, aberta (15-40%) 
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Grassland Grassland 

Cobertura herbácea em mosaico (>50%)/árvore e arbusto (<50%) 

 

Wetland Cobertura arbustiva, herbácea, inundada, água doce/ salina/ brakish 

 

Shrubland Shrubland 

Matagal 

Evergreen Shrubland 

 

Vegetação 

esparsa 

Líquenes e musgos 

Cobertura herbácea esparsa (< 15%) 

Arbusto esparso (<15%) 

Vegetação esparsa (árvore, arbuso, cobertura herbácea) (< 15%) 

 

Cropland Terras agrícolas, irrigadas ou pós inundação 

Cultivo de sequeiro 

Capa herbácea 

Terra de cultivo em mosaico (>50%)/ vegetação natural (árvore, arbusto, cobertura herbácea) (< 

50%) 

Vegetação natural em mosaico (árvore, arbusto, cobertura herbácea) (> 50%) / área de cultivo 

(< 50%) 

Cobertura de árvores ou arbustos 

 

Superfícies 

artificiais 

Áreas urbanas 

Áreas nuas Áreas Nuas 

Áreas nuas consolidadas 

Neve e gelo permanentes 

Áreas nuas não consolidadas 

 

Água interior Corpos d’água 

 

Terrenos com vegetação natural e seminatural 

 

Outro 

 

Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Em seguida, o indicador cobertura do solo em grandes regiões subnacionais analisa essas 

classes de cobertura do solo. No Brasil, a OCDE realizou a análise em relação às unidades 

federativas brasileiras, quais sejam: Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, 

Paraná, Rio Grande Do Norte, Rio De Janeiro, Amapá, Alagoas, Rondônia, Acre, Paraíba, 

Pernambuco, Sergipe, Santa Catarina, Amazonas, Mato Grosso Do Sul, Roraima, Espírito 

Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Ceará e 

Goiás.  Por conseguinte, o indicador Cobertura do solo em pequenas regiões subnacionais 

analisa de forma mais específica a cobertura do solo em 5509 municípios.  

 

As duas variáveis do indicador de Cobertura do solo em áreas urbanas funcionais, 

“Cobertura do solo em áreas urbanas funcionais” e “Cobertura do solo em áreas urbanas 

funcionais – detalhe”, não possuem dados sobre o Brasil. Utiliza-se as classes de 

cobertura de solo anteriores, inclusive, em relação às suas subcategorias.  

 

Por sua vez, os indicadores em Mudança da cobertura do solo se subdividem em: Perda e 

ganho de terras com vegetação natural e seminatural; Conversão de terras agrícolas em 

superfícies artificiais; Conversão de terras com vegetação natural e semi-natural em terras 

agrícolas; Mudança da cobertura do solo nos países; Mudança da cobertura do solo em 

grandes regiões subnacionais.  
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Designa-se como terrenos naturais ou seminaturais as coberturas do solo que possuem 

atuação antropogênica limitada (Haščič; Mackie, 2018).  Agrega-se a informação de 

terrenos naturais e seminaturais porque é difícil mensurar o que seria completamente 

natural sem atuação humana. No gráfico abaixo, é possível averiguar a perda e o ganho 

com vegetação natural e seminatural.  
 

Figura 5.7: Indicador Perda e Ganho de terras com vegetação natural e semi-natural, %, 1995 a 2018 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Em azul, mostra-se em porcentagem os terrenos que se converteram em áreas “com 

vegetação natural e seminatural" (qualquer uma de suas classes de vegetação natural). Em 

laranja, há a porcentagem de terrenos que deixaram de ser “com vegetação natural e 

seminatural" e se converteram em qualquer outro tipo de cobertura. Ambos no período de 

1995 a 2018. Pelo gráfico é possível constatar a perda significativa de terreno natural e 

seminatural no Brasil se comparado com a média da OCDE.  

 

O objetivo da OCDE é o de refinar a metodologia desse indicador de perda e ganho de 

terras “com vegetação natural e seminatural”. Objetiva conseguir definir as áreas que 

seriam apenas naturais das seminaturais, identificando seu respectivo “valor ecológico”. 

Nesse sentido, quanto mais natural o terreno, maior “valor ecológico” possuirá. (Haščič; 

Mackie, 2018) 

 

Em relação ao indicador sobre mudança de cobertura do solo é importante fazer a 

distinção sobre a conversão de cobertura do solo. A diferença entre os indicadores é a de 

que o indicador de mudança de cobertura do solo é utilizado para indicar alterações na 

cobertura do solo de uma mesma classe de cobertura do solo durante um período. Já no 

indicador conversão da cobertura do solo, é disposta como a mudança de uma classe de 

cobertura de solo para outra classe. (Haščič; Mackie, 2018) 

 

A mudança de cobertura do solo em países e regiões é estudada a partir de diferentes tipos 

de mudanças de cobertura do solo. Trata-se de uma pluralidade de formas na qual a OCDE 

organiza a porcentagem de mudança de cobertura do solo sob 90 categorias6. Sobre os 

 
6 De vegetação esparsa à terras agrícolas; de vegetação esparsa à área nua; de vegetação esparsa a pântanos; 

de vegetação esparsa a cobertura de árvores; de vegetação esparsa a águas interiores; de vegetação esparsa 

a paisagens; de terras cultiváveis a vegetação esparsa; de terras cultiváveis a vegetação esparsa; de cultivo 

a vegetação arbustiva; de cultivo para pantanal; de terras cultiváveis a superfícies artificiais; de plantações 
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dados de Brasil, não há informações sobre as seguintes categorias: De vegetação esparsa 

a pântanos; De terras cultiváveis a vegetação esparsa; De terras cultiváveis a áreas nuas; 

De cultivo para pantanal; De terras cultiváveis a águas interiores; De área nua a matagal; 

Da área nua ao pantanal; De arbustos a vegetação esparsa; De matagal à área nua ; De 

matagal a pantanal; De matagal às águas interiores; De pântanos a vegetação esparsa; Do 

pantanal à área nua; De pantanal a pastagem; De superfícies artificiais a vegetação 

esparsa; De superfícies artificiais a plantações; De superfícies artificiais a áreas nuas; De 

superfícies artificiais a arbustos; De superfícies artificiais a pântanos; De superfícies 

artificiais a cobertura de árvores; De superfícies artificiais a águas interiores; De 

superfícies artificiais a pastagens; De águas interiores a pastagens; De superfícies 

artificiais totais.   

 
Figura 5.8: Indicador Mudança de Cobertura do Solo, %, 2004 a 2018 – superfícies artificiais 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 
a área de cobertura de árvores; de plantações a áreas de cobertura de árvores; de terras cultiváveis a águas 

interiores; de plantações a pastagens; de áreas nua a vegetação esparsa; de área nua a terras agrícolas; de 

área nua a matagal; de área nua a pântano; de áreas nua à área de cobertura de árvores; de área nua a 

superfícies artificiais; de área deserta à pastagem; de área nuas para águas interiores; de arbustos a 

vegetação esparsa; de matagal à cultivado; de matagal à área nua; de matagal a pantanal; de arbustos a 

pastagens; de pântanos a vegetação esparsa; de pântanos para terras agrícolas; do pantanal para terras 

agrícolas; do pantanal à área nua; de pantanal a matagal; de pântanos a superfícies artificiais; do pantanal a 

cobertura de árvores; de pântanos à águas interiores; de pantanal a pastagens; de superfícies artificiais a 

vegetação esparsa; de superfícies a áreas nuas; de superfícies artificiais a pântanos; de superfícies artificiais 

a cobertura de árvores; de superfícies artificiais a águas interiores; de superfícies artificiais a pastagens; de 

cobertura de árvores a vegetação esparsa; de cobertura de árvores a terras agrícolas; de cobertura de árvores 

à área nua; de cobertura de árvores a arbustos; de cobertura de árvores ao pantanal; de cobertura de árvores 

a águas interiores; de cobertura de árvores à pastagem; de águas interiores a vegetação esparsa; de águas 

interiores para terras agrícolas; de água interiores a áreas nuas; de águas interiores a matagais; de águas 

interiores a pântanos; de águas interiores a superfícies artificiais; de água interior à cobertura de árvores; 

de águas interiores a pastagens; de pastagens a vegetação esparsa; de pastagens a plantações; de pastagens 

a áreas nuas; de pastagens a arbustos; de pastagens a pântanos; de pastagens superfícies artificiais; de 

pastagens a cobertura de árvores; de pastagens a águas interiores; de vegetação esparsa total; do total da 

área de cultivo; do total de arbustos; do total do pantanal; de superfícies artificiais totais; da cobertura total 

de árvores; da água interiores total; do total de pastagens; do total de áreas descobertas; do total de arbustos; 

do total do pantanal; do total de superfícies artificiais; da cobertura total de árvores; do total de águas 

interiores; do total de pastagens; do total da vegetação esparsa total; do total de terras para cultivo; para o 

total de áreas nuas; para o total de arbustos; para o total de pântano; para superfícies artificiais totais; para 

cobertura total de árvores; para água interior total; para o total da paisagem. 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  250 

 
Figura 5.9: Indicador Mudança de Cobertura do Solo, %, 2004 a 2018 – área agrícolas 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Em Mudança da cobertura do solo em grandes regiões subnacionais, as informações da 

OCDE sobre cada país são dispostas por regiões subnacionais ou por estados federativos. 

Desse modo, em relação ao Brasil, há informações sobre cobertura da terra em relação ao 

Rio Grande do Sul, à São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Amapá, Alagoas, 

Rondônia, Acre, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, 

Roraima, Maranhão, Pará, Tocantins, Minas Gerais, Piauí, Ceará, Goiás e Distrito 

Federal. Algumas regiões não estão identificadas, apenas por códigos não contendo 

quaisquer informações:   GAUL1_693_2015: Name Unknown; GAUL1_694_2015: 

Name Unknown; GAUL1_695_2015: Name Unknown  

 
Figura 5.10: Indicador sobre mudança de cobertura do solo nos estados brasileiros, %, 2004 a 2018 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

As mudanças de cobertura do solo incluem ainda os indicadores de área construída e 

alteração de áreas urbanas funcionais.  Os indicadores Área construída em áreas urbanas 
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e funcionais e Mudança de área construída em áreas urbanas funcionais possui as 

seguintes categorias: Área construída antes, construído desde 1990, construído desde 

2000, Área de pouso, construído de 1975. Em ambos os indicadores, não há dados sobre 

o Brasil.    

 

Os indicadores de “mudança de água superficial” e “água superficial” são importantes, 

por sua vez, porque possuem impactos diferentes na biodiversidade e no clima. Segundo 

a OCDE:  

 
Tanto os ganhos quanto as perdas de água superficial têm custos de biodiversidade e 

impactos na provisão de serviços ecossistêmicos. O represamento é conhecido por ser 

um dos impactos antrópicos mais importantes nos ecossistemas de água doce. As 

barragens fragmentam os sistemas fluviais e bloqueiam potencialmente as rotas de 

migração, levando à perda da megafauna, bem como alterando os padrões de inundação 

a jusante e a deposição de sedimentos, levando à perda de planícies aluviais, zonas 

ribeirinhas e pântanos. (OECDSTAT, 2020) 

 

Desse modo, a OCDE define as águas superficiais permanentes como áreas onde a água 

permaneceu em todos os meses do ano de referência. Já as “águas superficiais sazonais” 

são aquelas em que a água permaneceu apenas durante 1 a 11 meses durante o ano de 

referência. A Organização ressalta que as informações consideradas no indicador 

dispõem apenas as áreas das águas superficiais e não o seu volume.  

 

O indicador Área da superfície possui as seguintes categorias: Extensão máxima da água 

desde 1984, Água permanente, Água sazonal, Água sempre sazonal desde 1984, Água 

sempre permanente desde 1984.  

 
Figura 5.11: Indicador Água da superfície – categoria do Indicador Mudança de água superficial e água 

superficial, em porcentagem, 2015 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

O Indicador Mudança de água superficial possui as seguintes variáveis: Convertido de 

não água para água permanente desde 1984, convertido de água permanente em não água 

desde 1984, transformado de água permanente em sazonal desde 1984, convertido de 

água sazonal para permanente desde 1984.  
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Figura 5.12: Indicador Mudança da água superficial – categoria do Indicador Mudança de água 

superficial e água superficial, em porcentagem, 2015 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Já em relação à “paisagem florestal intacta”, dispõe-se sobre a extensão de áreas florestais 

de mais de 500km², que sejam mais largas que 10km. Essas paisagens ainda devem ser 

livres de assentamentos e de infraestrutura, bem como não podem ser afetadas por 

atividades industriais, desmatamento agrícola ou qualquer outro distúrbio causado pelo 

homem pelos últimos 70 anos. Por sua vez, o conceito de “Degradação de Paisagem 

Florestal Intacta” dispõe sobre qualquer perturbação que possa afetar a área florestal para 

que as condições de uma paisagem florestal intacta não sejam mantidas.   

 

Salienta-se que, segundo a OCDE, uma das principais fontes de degradação da paisagem 

florestal na América do Sul é a agricultura e a exploração madeireira.  

 

O indicador Paisagem de floresta intacta possui três categorias de indicadores: Extensão 

de Floresta Intacta, Degradação da paisagem floresta intacta e Paisagem de floresta intacta 

- macrorregiões.  

 
Figura 5.13: Indicador Extensão de Floresta Intacta, em km² - categoria do indicador Paisagens de 

floresta intacta 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Os dados sobre degradação da paisagem florestal intacta estão desatualizados na OCDE. 

As informações sobre Brasil espelham a realidade do ano 2000 para 2013, no qual houve 

uma diminuição da degradação das florestas. Diferente do indicador Paisagem de Floresta 
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Intacta – macrorregiões - atualizado até 2016. Nesse indicador foram analisadas a 

paisagem de floresta intacta nas seguintes unidades federativas brasileiras:  

 
Figura 5.14: Indicador Paisagem de Floresta Intacta – macrorregiões – categoria do Indicador 

Paisagens de floresta intacta 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 
 

Observa-se que houve uma diminuição da extensão de paisagem florestal intacta de 2000 

a 2015 no Brasil. 

 

b) Uso da terra 

 

Sobre os indicadores de uso da terra, considera-se quatro componentes, quais sejam água, 

ar, terra e recursos vivos que são utilizados nas atividades econômicas. Desse modo, a 

OCDE define como terra: “um ‘meio’ físico necessário para o desenvolvimento da 

vegetação natural e da vegetação cultivada; um recurso para as atividades humanas.” 

(OECDSTAT, 2020) 

 

Sobre a área de terra, são excluídos os corpos d’água interiores. Por sua vez, as terras 

aráveis são aquelas em que há culturas agrícolas temporárias ou prados; culturas 

permanentes são aquelas que ocupam uma superfície de terra por um longo período, por 

exemplo, o cultivo de café, prados; e pastagens permanentes são aquelas que por cinco 

anos ou por período maior são cobertas por vegetação herbácea, cultivadas ou silvestres.  

 
Figura 5.15: Indicador Terra arável e plantações permanentes – 2015 e 2016 (km²) 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 
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E, por fim, as áreas de floresta são as “que abrangem mais de 0,5 hectares (0,005 km2) e 

uma cobertura de dossel de mais de 10 por cento, ou árvores capazes de atingir esses 

limites in situ”. Nas áreas de floresta, a OCDE considera as florestas que, embora 

desmatadas, serão reflorestadas.  

 
Figura 5.16: Indicador Área Florestal – 2015 e 2016 (km²) 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 
Figura 5.17: Indicador Outras áreas (Uso da terra) – 2015 e 2016 km² 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

3.2 Biodiversidade  

 

Segundo a OCDE, o número de espécies ameaçadas está aumentando, ocasionando maior 

pressão sobre a biodiversidade e ameaçando os ecossistemas. Há relações entre o aumento 

do nível de ameaça às espécies em decorrência do aumento da densidade populacional e 

da concentração das atividades humanas. (OECD, 2015) 
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Os indicadores de biodiversidade são subdivididos em áreas protegidas e espécies 

ameaçadas. Os indicadores específicos em biodiversidade consideraram os dados de áreas 

protegidas da UNEP-WCMC e IUCN (2020)7, da FAO8 e do Flanders Marine Institute9. 

 
Tabela 5.20: Indicadores de biodiversidade 

 
Áreas Protegidas 

 

Áreas Terrestres Protegidas Reserva Natural Estrita; 

Área Selvagem; 

Monumento Natural ou Características; 

Área de Manejo de Habitats ou Espécies;  

Paisagem Protegida ou Vista Marinha; 

Área Protegida com uso sustentável dos recursos naturais; 

Nenhuma categoria da IUCN fornecida 

Tudo espécies ameaçadas (incluindo e excluindo dados registrados 

com pontos) 

Extensão de sobreposição entre áreas Protegidas 

 

Área marinha protegida Reserva Natural Estrita; 

Área Selvagem; 

Monumento Natural ou Características; 

Área de Manejo de Habitats ou Espécies;  

Paisagem Protegida ou Vista Marinha; 

Área Protegida com uso sustentável dos recursos naturais; 

Nenhuma categoria da IUCN fornecida 

Tudo (incluindo e excluindo dados registrados com pontos) 

Extensão de sobreposição entre áreas Protegidas 

 

Áreas protegidas por objetivo de manejo Terrestre (Reserva Natural Estrita; Área Selvagem; Monumento 

Natural ou Características; Área de Manejo de Habitats ou 

Espécies;  

Paisagem Protegida ou Vista Marinha; 

Área Protegida com uso sustentável dos recursos naturais; 

Nenhuma categoria da IUCN fornecida; Tudo (incluindo e 

excluindo dados registrados com pontos); Extensão de 

sobreposição entre áreas Protegidas) 

Marinha (Reserva Natural Estrita; Área Selvagem; Monumento 

Natural ou Características; Área de Manejo de Habitats ou 

Espécies; Paisagem Protegida ou Vista Marinha; Área Protegida 

com uso sustentável dos recursos naturais; Nenhuma categoria da 

IUCN fornecida 

Tudo (incluindo e excluindo dados registrados com pontos); 

Extensão de sobreposição entre áreas Protegidas).  

 

Espécies Ameaçada 

 

Número total de espécies conhecidas 

Número total de espécies indígenas conhecidas 

 
7 UNEP-WCMC e IUCN (2020), Protected Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA), abril 

de 2020, Cambridge, Reino Unido: UNEP-WCMC e IUCN. Disponível em: 

http://www.protectedplanet.net/ .Bastin, L., Mandrici, A., Battistella, L., Dubois, G. (2017). Processando 

Indicadores de Conservação com Ferramentas de Código Aberto: Lições Aprendidas com o Observatório 

Digital para Áreas Protegidas. In: Software Livre e de Código Aberto para Procedimentos de Conferência 

Geospatial (FOSS4G): Vol. 17, Artigo 14. 14-19 de agosto de 2017, Boston, MA, EUA. 

dx.doi.org/10.7275/R5XK8CQS 
8 FAO (2015), conjunto de dados The Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2014, implementado 

pela FAO dentro dos projetos CountrySTAT e Agricultural Market Information System (AMIS). 

Disponível em 

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home . 
9 Flanders Marine Institute (2016), Maritime Boundaries Geodatabase: Maritime Boundaries and Exclusive 

Economic Zones (200NM), versão 9. Disponível em https://doi.org/10.14284/242 . 
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Número total de espécies ameaçadas 

Número total de espécies criticamente ameaçadas de extinção 

Número de espécies indígenas criticamente ameaçadas de extinção 

Número de espécies indígenas ameaçadas de extinção 

Número de espécies vulneráveis 

Número de espécies indígenas vulneráveis 

Número de espécies indígenas ameaçadas 

Espécies ameaçadas como porcentagem das conhecidas 

Espécies indígenas ameaçadas em porcentagem das espécies indígenas conhecidas 

 

Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 
 

A seguir, trata-se sobre cada um dos indicadores da tabela acima.  

 

a) Áreas Protegidas 

 

Os indicadores em áreas protegidas apresentam a extensão e quais os objetivos da 

atribuição protegida a determinadas regiões. Desse modo, consideram-se tanto as áreas 

marinhas quanto as terrestres. A dificuldade em mensurar as áreas protegidas ocorre em 

razão da sobreposição das áreas. No gráfico abaixo, é possível analisar a porcentagem de 

áreas que se sobrepõe.  
 

Figura5.18: Indicador Extensão de sobreposição entre áreas protegidas, %, 2020 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 
Figura 5.19: Indicador Extensão de sobreposição entre áreas protegidas, %, sub categoria do Indicador 

Área Marinha Protegida 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 
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Os Estados Unidos possuem a maior extensão de áreas protegidas marinhas e terrestres 

que se sobrepõem. Em seguida, está a média dos países da OCDE. O Brasil, por sua vez, 

possui maior extensão de área protegida sobreposta terrestre que marinha.  

 

Em razão das sobreposições, é importante não só analisar a extensão das áreas protegidas 

como também a finalidade dessas áreas. Por exemplo, se são áreas de reserva natural 

estrita ou se ocorre utilização sustentável dos recursos naturais. Assim, a OCDE se baseia 

na classificação da IUCN (World Conservation Union), quais sejam: Ia reservas naturais 

restritas, geridas principalmente para a ciência; Ib áreas selvagens, gerenciadas 

principalmente para proteção da natureza; II parques nacionais, administrados 

principalmente para proteção e recuperação do ecossistema; III monumentos naturais, 

administrados principalmente para a conservação de características naturais específicas; 

IV áreas de manejo de habitat / espécies, gerenciadas principalmente para a conservação 

de habitat e espécies através de intervenção de manejo; V paisagens / marinhas 

protegidas, gerenciadas principalmente para a conservação e recuperação da paisagem / 

marinhas; VI áreas protegidas de recursos administrados, administradas principalmente 

para o uso sustentável de ecossistemas naturais. (OECD, 2015) 

 

A porcentagem de áreas terrestres protegidas do Brasil é superior aos demais países da 

América e da média da OCDE. 

 
Figura 5.20: Indicador Área terrestre protegida, %, 2020 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Ao medir as áreas protegidas com uso dos recursos naturais, o Brasil também possui 

maior porcentagem de áreas com uso sustentável.  
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Figura 5.21: Indicador Área protegida com uso sustentável dos recursos naturais 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Por sua vez, quando se apresenta áreas de reserva natural estrita, o Brasil aparece como o 

que detém maior porcentagem. Já quando se analisa a presença de parques nacionais, o 

Chile possui maior cobertura de parques se comparado com o Brasil. Veja os gráficos 

abaixo: 

Figura 5.22: Indicador Reserva Natural Estrita, %, categoria do Indicador Áreas Terrestre Protegidas 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV 
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Figura 5.23: Indicador Parque Nacional, %, categoria do Indicador Áreas Terrestre Protegidas 

 

Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Desse modo, as variáveis dos indicadores de áreas protegidas permitem o maior 

detalhamento dessas áreas de modo que se possa verificar a razão dessas áreas.  

 

É possível, pelo gráfico abaixo, observar que desde a década de 1970 houve um aumento 

do espaço de área selvagem entre os países membros da Organização.  

 
Figura 5.24: Indicador área selvagem em áreas terrestres protegidas 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Esse indicador não possui a porcentagem de área relativa ao Chile, à Colômbia e ao Brasil 

como foi destacado para o indicador de área de manejo de habitats e espécies. 

 

Sobre as áreas marinhas protegidas, o Brasil possui a maior porcentagem de vista marinha 

protegida e monumento natural. O indicador monumento natural, subcategoria do 

Indicador de Área Marinha Protegida, o Brasil supera a OCDE, possuindo 3,2 % da sua 

área marinha.  
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Figura 5.25: Indicador Paisagem Protegida ou Vista Marinha 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

No entanto, em termos de áreas de reserva natural marinha, área selvagem e áreas de 

parque nacional e uso sustentável, o Brasil ou possui uma porcentagem pequena ou 

nenhuma porcentagem de área.   

 
Figura 5.26: Indicador Reserva Natural em porcentagem do total de área marinha 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 
Tabela 5.21: Indicador Área Selvagem em porcentagem do total de área marinha – em 2020 

 
Chile 0 

Colômbia 0 

Estados Unidos 0,1 

OECD - Total 0,2 

Brasil 0 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV 

 
Tabela 5.22: Indicador Parque Nacional em porcentagem do total de área marinha – subcategoria do 

Indicador Área Marinha Protegida – em 2020 

 
Chile 0 

Colômbia 0,5 

Estados Unidos 0 

OECD - Total 1,5 

Brasil 0,1 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV 
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Figura 5.27: Indicador Área protegida com uso sustentável dos recursos naturais, %, sub categoria do 

Indicador Área Marinha Protegida 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Em resumo, o indicador área protegida por objetivo de manejo terrestre e marinho 

demonstra a extensão de áreas de acordo com as designações: tudo; nenhum; paisagem 

protegida ou paisagem marinha; área de manejo de espécie; monumento ou característica 

natural; parque nacional; área selvagem e reserva natural estrita.  

 
Figura 5.28: Indicador área protegida por objetivo de manejo, %, terrestre, 2020 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 
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Figura 5.29: Indicador área protegida por objetivo de manejo, %, marinho, 2020 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Uma das críticas sobre os indicadores de áreas marinhas protegidas é o fato de que, 

embora demonstrem a extensão das áreas que são protegidas e as intenções de gestão com 

a proteção, esses indicadores não conseguem dispor até que ponto essas áreas conseguem 

proteger efetivamente a biodiversidade terrestre e marinha (Mackie,2017). Por sua vez, a 

própria OCDE reconhece essa crítica como válida e dispõe que tão importante quanto a 

definição de áreas protegidas é a definição da eficácia do manejo. (OECD, 2015)  

 

b) Espécies ameaçadas 

 

Os indicadores em espécies ameaçadas dispõem sobre os números de espécies ameaçadas, 

espécies em perigo e vulneráveis, ou seja, plantas e animais que estão em perigo de 

extinção. Por sua vez, “O número de espécies conhecidas ou avaliadas nem sempre reflete 

com precisão o número de espécies existentes, e as definições que devem seguir os 

padrões da IUCN são aplicadas com vários graus de rigor nos países.” (OECD, 2015) 
 

Figura 5.30: Indicador Espécies ameaçadas como % das conhecidas – categoria do indicador espécies 

ameaçadas 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  263 

Figura 5.31: Indicador número de espécies indígenas criticamente ameaçadas de extinção – categoria 

do indicador espécies ameaçadas 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Na integração de biodiversidade em políticas setoriais, a OCDE realizou avaliação em 

2015 nos seguintes setores: agricultura; silvicultura e recursos madeireiros e não 

madeireiros; concessões para o manejo florestal sustentável, incluindo a certificação de 

madeira e restauração florestal; pesca e aquicultura; desenvolvimento de infraestrutura, 

especialmente, hidrelétricas. Sobre manejo florestal sustentável e sobre o 

desenvolvimento de infraestrutura, a Organização não realizou avaliação ampla, 

reduzindo-se à aplicação da Lei de Gerenciamento Florestal de 2006 e sobre o as 

hidrelétricas.  

 

3.3 Recursos florestais 

 

A quantidade significativa de ecossistemas das florestas está ameaçada pela 

superexploração, degradação da qualidade ambiental, uso do solo, conversão da cobertura 

da terra decorrentes das atividades humanas. As florestas fornecem madeira, produtos 

florestais, valores culturais, benefícios recreativos, serviços ecossistêmicos, o que inclui 

reservatórios de biodiversidade. (OECD, 2015) 

 

Há algumas informações sobre recursos florestais nos indicadores de recursos terrestres. 

Já o indicador individualizado de Recursos florestais trata sobre o “esgotamento e 

crescimento dos recursos florestais” em termos de volume. (OECD, 2015) 
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Desse modo, o indicador objetiva mediar as mudanças líquidas em relação ao volume do 

estoque de madeiras em terras florestais (OECDSTAT,2020). As variáveis dispostas são: 

Corte (volumes recuperados e queda líquida); perdas naturais; incremento bruto; 

incremento líquido; mudança de rede; intensidade de uso dos recursos florestais.  

Segundo a OCDE, Corte é “Volume médio anual em pé de todas as árvores, vivas ou 

mortas, medido sobre a casca até um diâmetro mínimo de 0 cm (dap) que são derrubadas 

durante o período de referência dado, incluindo o volume das árvores ou parte das árvores 

que não são removidas floresta, outra terra arborizada ou outro local de corte.” 

(OECDSTAT, 2020).  

 

Além dessas variáveis, importante considerar que o indicador intensidade de uso dos 

recursos florestais faz a relação entre: “as perdas reais com a capacidade produtiva anual” 

(OECDSTAT, 2020)). Sobre todas as variáveis do indicador Recursos Florestais, não há 

informações sobre o Brasil apenas sobre alguns países membros da OCDE.  

 

3.4 Crescimento Verde: os indicadores em base de ativos naturais 

 

Os indicadores de crescimento verde são os que medem o crescimento que se propõe a 

garantir o crescimento econômico e o desenvolvimento sem esgotar os ativos naturais e 

fornecer serviços ecossistêmicos. (OECD, 2020)  

 

Os indicadores em base de ativos naturais são semelhantes aos de recursos terrestres, 

biodiversidade e os de recursos florestais. Os indicadores de base de ativos naturais 

apresentam os riscos que o crescimento pode provocar sobre os recursos naturais.  

 
Tabela 5.23: Indicadores de crescimento verde em base de ativos naturais 

 
Recursos de Água doce  Total de água doce renovável per capita 

Captação total de água doce per capita 

Estresse hídrico, captação total de água doce como % total de recursos 

renováveis disponíveis 

Estresse hídrico, captação total de água doce como % total de recursos 

renováveis internos 

Água superficial permanente, % superfície total 

Água superficial sazonal % superfície total 

Conversão de água permanente em superfície não aquosa % de água permanente, 

desde 1984 

Conversão de superfície de água permanente em sazonal, % de água permanente, 

deste 1984 

Conversão de não água em superfície de água permanente, % água permanente, 

deste 1984 

Conversão da superfície da água sazonal para permanente, % água permanente, 

desde 1984 

Recursos de terra Terrenos com vegetação natural e seminatural, % total 

Terra nua, % total 

Superfícies artificiais, % total 

Água, % total 

Perda de terras com vegetação natural e seminatural, % desde 1992 

Perda de terras com vegetação natural e seminatural, % desde 2004 

Ganho de terras com vegetação natural e seminatural, % 1992 

Ganho de terras com vegetação natural e seminatural, % desde 2004 

Conversão de terras naturais e semi-naturais em terras agrícolas, % desde 1992 

Conversão de terreno natural e semi natural para superfícies artificiais, % desde 

1992 

Conversão de terras agrícolas em superfícies artificiais, % desde 1992 

Área construída, % total do terreno 

Área construída per capita 
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Nova área construída, % desde 1990 

Nova área construída, % desde 2000 

Terra irrigada, % terra agrícola 

Recursos Florestais Estoque de recursos florestais 

Intensidade de uso dos recursos florestais 

Florestas com certificação de manejo sustentável FSC, % área de floresta 

Paisagem de floresta intacta, km² 

Perda de paisagem de floresta intacta, % desde 2000 

Recursos de vida selvagem Espécies mamíferos ameaçadas, % total de espécies conhecidas 

Espécies de aves ameaçadas, % total de espécies conhecidas 

Espécies de plantas vasculares ameaçadas, % total de espécies conhecidas 

Índice de aves agrícolas, 2000 = 100 

Índice de pássaros de floresta, 2000 = 100 

Venda de pesticidas por unidade de terra agrícola 

 

Observa-se que alguns dos indicadores de bases de ativos naturais possuem variável 

semelhante aos que já foram trabalhados nos indicadores de recursos terrestres, 

biodiversidade e recursos florestais.  

 

a) Recursos de água doce 

 

Nos indicadores de Recursos de água doce, o indicador sobre o total de água doce per 

capita não apresenta informações sobre a OCDE 

 

  
Figura 5.32: Total de água renovável per capita – Recursos de água doce – 2015 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

 O Brasil é disposto como um dos únicos países não membros da OCDE, cujas 

informações sobre essa variável do indicador estão disponíveis. 
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Figura 5.33: Captação total de água doce per capita – Recursos de água doce – por metros cúbicos per 

capita – 2000 a 2016 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Sobre o indicador Recurso de água na variável Captação total de água doce per capita, as 

informações sobre os Estados Unidos e Chile não estão completadas. Desse modo, 

considerou-se apenas as informações sobre o Brasil e sobre a média dos países da OCDE. 

 

b) Recursos da terra e recursos florestais 

 

Algumas variáveis em recursos da terra, pertencentes aos indicadores de crescimento 

verde, são dispostas no indicador de recursos terrestres já analisado de maneira individual. 

É o caso, por exemplo, das variáveis “porcentagem de área construída” e “de mudança de 

área construída” onde o indicador em recursos terrestres encontra correspondências com 

os indicadores de crescimento verde.  

 

Por sua vez, em recursos florestais, há correspondências nos indicadores de “recursos 

terrestres” e no indicador “recursos florestais” analisados de maneira individual. Ocorre 

que no indicador “recursos florestais”, como variável do indicador “recursos terrestres”, 

são medidas no indicador, principalmente, as áreas de acordo com o tipo de floresta, ou 

seja, se folhosa, caducifólia, folha mista, perene, entre outras categorias.  

 

Em recursos florestais como parte dos indicadores de crescimento verde, foca-se na 

utilização dos recursos florestais. Desse modo, há as variáveis de “Intensidade de uso dos 

recursos florestais” e “áreas de floresta com certificação de manejo sustentável FSC”.  

Sobre intensidade do uso dos recursos florestais não há informações sobre o Brasil quanto 

à certificação FSC, há o seguinte:  
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Figura 5.34: Valor estimado de florestas com certificação de manejo sustentável FSC, % área total de 

floresta 

 

 
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 

 

A certificação FSC (Forest Stewardship Council) é um processo no qual há a avaliação 

do cumprimento de critérios ambientais, econômicos e sociais da atividade que se realiza 

na floresta. Trata-se de um processo voluntário que ocorre em cinco etapas, quais sejam: 

o contato da atividade econômica com a certificadora; a avaliação do manejo realizado 

pela atividade; adequação, ou seja, a alteração da atividade para se adequar aos 

normativos do FSC; certificação da operação, onde a atividade adquire um selo 

demonstrando que segue as orientações do FSC e, por fim, o monitoramento anual. (FSC, 

2020) 

 

c) Recursos de vida selvagem 

 

Em recursos de vida selvagem, as variáveis do indicador são semelhantes às de 

biodiversidade sobre espécies ameaçadas. Nesse, em específico, há as informações sobre 

mamíferos, aves e plantas vasculares ameaçadas em porcentagem enquanto no outro as 

informações são mais gerais. Variável a ser destacada presente no indicador é a “venda 

de pesticidas por unidade de terra agrícola”.  

 
Figura 5.35: Venda de pesticidas por unidade de terra agrícola, período 2000 a 2016 

 

  
Fonte: OECD.STAT, 2020 Elaboração: CCGI/FGV. 
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O Brasil teve um aumento significativo sobre a utilização de pesticidas em áreas agrícolas 

quando comparado com Estados Unidos e Colômbia. A informação sobre a média dos 

países da OCDE na utilização de pesticidas não está disponível10. 

 

4. Avaliação sobre o Brasil em matéria de biodiversidade 

 

Na avaliação e diagnóstico da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (BPBES), a implementação das políticas sobre os recursos e sobre os 

serviços ecossistêmicos não são tratados de maneira integrada com a política de 

desenvolvimento econômico nacional. Afirma, por conseguinte, que são políticas tratadas 

de maneira setorial. “Os setores produtivos estão, cada vez mais, dependentes de práticas 

inclusivas e sustentáveis, circunscrevendo o desafio da criação de uma nova agenda para 

a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais.” (BPBES, 2019) 

 

Nesse sentido, o BPBES (2019), sintetiza em relatório os principais desafios para a 

atuação dos tomadores de decisão sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos:  

 

- Estruturas institucionais fortes, mas com problemas infraestruturas, ineficiência e 

lentidão além de conflitos jurídicos e socioecológicos;  

- O modelo de desenvolvimento adotado pelo Brasil já não está mais adequado com as 

exigências internacionais, nesse sentido, deve-se escolher mecanismos regulatórios e de 

incentivo para fazer cumprir a legislação nacional; tanto a biodiversidade quanto os 

serviços ecossistêmicos precisam estar incorporados nas políticas de desenvolvimento do 

país na medida em que representam novas oportunidades de desenvolvimento 

socioeconômico;  

- O planejamento dos tomadores de decisão deve considerar a biodiversidade e os serviços 

ecossistêmicos que estão em territórios vizinhos para que não ocorra a transferência de 

danos ou de poluição de um local para o outro; 

- Não há uma avaliação efetiva sobre a eficácia e a efetividade das políticas de 

biodiversidade e de serviços ecossistêmicos adotados no Brasil; 

- Melhorar o sistema de transparência e do compartilhamento de informações sobre 

biodiversidade e serviços ecossistêmicos; 

- Os tomadores de decisão devem executá-las com respaldo científico. Logo, requer-se 

investimento em políticas de ciência, tecnologia e inovação; 

- Executar políticas de conciliação entre comunidades mais carentes, localizadas 

normalmente em espaços com maior cobertura vegetal, e o desenvolvimento humano. O 

relatório aponta que cerca de 40% da cobertura vegetal do Brasil está localizado em cerca 

de 400 municípios mais carentes e que a troca de cobertura vegetal não necessariamente 

melhora o bem-estar local;  

- Apaziguamento dos conflitos fundiários com as comunidades indígenas na medida em 

que os povos indígenas e as comunidades locais que são responsáveis pela promoção da 

conservação da biodiversidade, o combate às mudanças climáticas, a segurança alimentar, 

a diversidade cultural e a justiça social; 

- Incentivar à Adaptação às Mudanças Climáticas baseadas em Ecossistemas. 

 

Algumas alterações na legislação brasileira sobre a proteção, conservação e uso 

sustentável da biodiversidade podem possuir repercussões negativas no âmbito 

internacional, especialmente, com os parceiros comerciais do Brasil e dificultar a acessão 

 
10 Até a publicação desse trabalho. 
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do Brasil à OCDE. Isto porque tais alterações podem ser dispostas como em desacordo 

com as Recomendações da OCDE. 

 

Segundo o ICMBio, das 334 unidades de conservação federais, 87 unidades de 

conservação promovem o uso sustentável dos recursos naturais, incluindo a permanência 

de populações tradicionais. Pelos dados fornecidos pelo Instituto, verifica-se o número de 

Unidades de Conservação criadas, até janeiro de 2019, de acordo com suas categorias. 
 

Tabela 5.24: Número de Unidades de Conservação com uso sustentável de recursos por população 

tradicional até janeiro de 2019 

 
 Área de Unidade de Conservação em hectares 

Categoria Número de 

unidades de 

Conservação 

Criadas 

Total Continental % território 

brasileiro 

Marinha 

Reserva Extrativista 

 

66 12.473.087 11.826.075 1,38 647.012 

Floresta Nacional 

 

19 9.299.193,52 9.299.193,52 - 0 

Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

 

02 102.619,45 102.619,45 0,01 0 

Total 

 

87 22.869.536,00 21.157.887,97 23,74 647.012 

Fonte: ICMBio, 2020. 

 

No entanto, houve a extinção de bases avançadas do Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Tartarugas Marinhas e da Biodiversidade Marinha do Leste (Centro 

Tamar) nas regiões de Arembepe em Camaçari (BA), Parnamirim (RN) e Pirambu (SE) 

pela art. 5º da Portaria nº 554 de 25 de maio de 2020. Por sua vez, a continuidade de 

algumas Bases Avançadas de Pesquisa e Conservação conduzidas dependerão da 

avaliação de necessidades de ações de pesquisa e conservação. Entre as Bases que estão 

em avaliação destaca-se: Fernando de Noronha - Pernambuco, Aracaju – Sergipe, 

Florianópolis – Santa Catarina.  

 

Segundo a OCDE, o fornecimento de informações sobre a biodiversidade bem como a 

capacitação científica e técnica são necessárias para a realização da conservação e do uso 

sustentável dos recursos naturais. É o que se encontra, por exemplo, na Recomendações 

da OCDE sobre a conservação e o uso da biodiversidade [C (2004) 81] 

 

A ausência de informações sobre a biodiversidade e sobre os serviços ecossistêmicos, por 

sua vez, pode inibir o desenvolvimento de abordagens de mercado sobre a conservação e 

sobre o uso da biodiversidade. 

 
“O fornecimento de informações é uma parte importante da fundação que permite que 

medidas de incentivo funcionem de maneira eficaz e eficiente, além de apoiar a criação 

de mercados. O conhecimento científico é uma parte importante dessa função de 

informação; portanto, os governos precisam desenvolver políticas que estabeleçam as 

condições certas para o surgimento de novos conhecimentos relacionados à 

conservação da biodiversidade.” (OECD, 2008) 

 

Logo a extinção de Bases Avançadas de Pesquisa pode ser disposta como retrocesso e na 

contramão da compreensão da OCDE sobre o tratamento que a biodiversidade deve 

receber, inclusive, para a sua utilização sustentável. Na Recommendation of the Council 
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on Environmental Information (OECD/LEGAL/0296), adotada em 2 de abril de 1998, da 

OCDE, dispõe-se que a tomada de decisões, dentro da estrutura das leis domésticas, deve 

realizar a publicização das informações e dados ambientais.  

 

Sendo assim, recomenda que os países membros intensifiquem os esforços para melhorar 

quanto a qualidade e relevância das informações sobre a política ambiental adotada bem 

como dos sistemas de informação; desenvolver indicadores para usá-los para medir o 

desempenho ambiental; estabelecer mecanismos para informar o público, os tomadores 

de decisão sobre questões ambientais e sobre o desenvolvimento sustentável. O Brasil 

ainda não aderiu a essa Recomendação. 

 

Por sua vez, a Recommendation of the Council on Information and Communication 

Technologies and the Environment, adotada em 04/04/2010, e Declaration on 

International Science and Technology Co-operation for Sustainable Development, 

adotada em 29/03/2004, enfatizam a necessidade do melhor uso das tecnologias de 

informação e de comunicação são necessárias para melhorar o desempenho ambiental, o 

que inclui a melhora na gestão dos recursos, a proteção dos recursos da biodiversidade. 

A Organização reforça o compromisso sobre a aplicação da ciência e da tecnologia como 

promotores do desenvolvimento sustentável.  

 

Para se coordenar com esses instrumentos legais da OCDE, estruturas institucionais como 

a do Pronabio, ICMBio, o Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o 

Sistema de Informações sobre a biodiversidade brasileira (SiBBr), desenvolvido sob a 

coordenação do MCTIC, e a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços 

Ecossistêmicos (BPBES devem ser fortalecidos.  

 

Além disso, o Congresso Nacional possui projetos que podem reduzir a proteção 

socioambiental brasileiro e realizou alterações legislativas que enfraquecem algumas leis. 

A alteração na composição da Comissão Nacional de Biodiversidade por Decreto nº 

10.235 de 2020 pode ser disposta internacionalmente de maneira negativa, por exemplo, 

ao excluir a participação de indígenas e de Organizações Não Governamentais.  

 

Em relatório sobre a aplicação da Recomendação da OCDE sobre a conservação e o uso 

da biodiversidade [C (2004) 81], a OCDE enfatizou a necessidade de “Envolver as 

comunidades indígenas e locais e as partes interessadas no desenho e implementação de 

medidas de incentivo [de políticas ambientais para a biodiversidade]” (C(2008)133). A 

participação de comunidades indígenas e locais bem como de partes interessadas é 

disposta, portanto, como elemento especialmente importante para a efetividade de 

medidas de incentivo de políticas ambientais para a biodiversidade. (OECD, 2008) 

 

Assim como a revogação da Comissão Nacional de Vegetação Nativa, que além dos 

órgãos oficiais, previa a participação da sociedade civil organizada, da Associação 

Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente e a Associação Brasileira de Entidades 

Estaduais de Meio Ambiente para a criação de nova Comissão pelo Decreto de 10.142 de 

2019. Na nova comissão, Comissão Executiva para Controle do Desmatamento Ilegal e 

Recuperação da Vegetação Nativa, apenas participam os órgãos oficiais de governo. Não 

há a participação das Associações municipal e estadual. A sociedade civil, especialistas e 

entidades públicas podem participar apenas como convidados sem direito a voto.   
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A diminuição da participação desses grupos nas Comissões Nacionais pode ser disposta 

com uma desconsideração dos seus interesses. Na diretriz para a avaliação de projetos e 

programas de assistência ao desenvolvimento da OCDE (Recommendation of the Council 

on Environmental Assessment of Development Assistance Projects and Programmes 

adotada em 25/06/2020), observa-se a preocupação da Organização quanto ao 

envolvimento das populações e dos grupos de indivíduos envolvidos no processo.  

 

A OCDE reforça ainda a necessidade de definição de política específica para a zona 

costeira e para a utilização de seus recursos na Recommendation of the Council on 

Integrated Coastal Zone Management (OECD/LEGAL/0268. Neste sentido, reforça que 

as estratégias de coordenação das estratégias, das políticas setoriais e dos planos de 

governo nacional, regional e local para as zonas costeiras. No entanto, no Brasil, a 

proteção dessas áreas pode ser considerada ineficiente.  

 

Diante dessa análise geral, a avaliação dos indicadores da OCDE pode confirmar a 

disparidade entre: o que está disposto na legislação e o que os indicadores demonstram, 

por exemplo, sobre a intensa mudança de tipo de vegetação e de utilização de pesticidas. 

Sob os indicadores de biodiversidade, a OCDE realizou algumas análises sobre o Brasil 

em matéria de biodiversidade nas categorias: biodiversidade, agricultura e emissões de 

gases de efeito estufa; silvicultura e recursos madeireiros e não madeireiros; Manejo 

florestal sustentável, incluindo a certificação de madeira e restauração florestal; Pesca e 

aquicultura; Biodiversidade e hidrelétricas.  

 

4.1 Biodiversidade, agricultura e emissões de gases de efeito estufa  

 

A atividade agrícola está intimamente associada à utilização da terra, uso da água, aos 

serviços ecossistêmicos e à biodiversidade. Além disso, a atividade agrícola está 

associada à emissão de gases de efeito estufa. Desse modo, ao passo em que a agricultura 

pode causar pressão sobre a biodiversidade, impactando-a negativamente, a utilização de 

políticas bem projetadas pode auxiliar na sua manutenção ou mesmo melhorar os serviços 

ecossistêmicos. A OCDE avalia que a redução de emissões de gases de efeito estufa 

podem diminuir a pressão sobre a biodiversidade (OCDE, 2019).  

 

A Organização dispõe, de maneira geral, que os tomadores de decisão podem:  

 

- Melhorar o direcionamento de políticas agrícolas com a finalidade de atender a objetivos 

ambientais;  

- Substituir subsídios que distorcem a atividade agrícola para formas de apoio que sejam 

mais eficazes e menos dispendiosas. Assim, as políticas devem considerar as emissões de 

gases de efeito estufa, as cargas de nutrientes nos corpos d’água; a degradação do solo, a 

perda da biodiversidade. (OCDE, 2019). 

 

A OCDE reconhece as incursões brasileiras, desde 2000, para incluir novas tecnologias 

na agricultura, incluir uma produção sustentável, além de promover o desincentivo à 

conversão de florestas em áreas agrícolas. Além disso, reconhece o apoio do Ministério 

da Agricultura e Pecuária à agricultura orgânica. (OECD, 2015)  

 

Apesar disso, o apoio à agricultura sustentável e a à agricultura orgânica não possuem 

grande participação na quantidade de produtos agrícolas produzidos. Grande parte do 

produzido na agricultura brasileira considera ainda práticas agrícolas convencionais, por 
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exemplo, a utilização de sementes híbridas, fertilizantes químicos e de pesticidas que 

impactam negativamente os recursos naturais e a biodiversidade. (OECD, 2015) 

 

De maneira específica, a Organização ressalta ainda o Programa de Agricultura de Baixo 

Carbono como parte da Política Nacional de Mudanças Climáticas. O Programa objetiva 

consolidar linhas de crédito que objetivam a inclusão de boas práticas ambientais e a 

redução de emissões de gases de efeito estufa para facilitar o investimento. O Programa 

não financia itens específicos, por exemplo, as máquinas, sementes e fertilizantes. 

(OCDE, 2015) 

 

Apesar do Programa ser avaliado positivamente, ainda é considerado um esforço pequeno 

diante do volume e dos programas estabelecidos, pelo Brasil, para financiar a atividade 

agrícola tradicional. Além disso, há isenção de impostos federais e estaduais sobre a 

utilização de fertilizantes e pesticidas, facilitando o seu uso e funcionando como 

incentivo.   

 

Logo, a Organização orienta que o apoio brasileiro à agricultura pode ser mais 

direcionado à melhoria ambiental e ao uso eficiente de recursos. Isso inclui a revisão das 

isenções fiscais sobre os fertilizantes e pesticidas. 

 

4.2 Silvicultura e recursos madeireiros e não madeireiros 

 

Em relação a produtos não madeireiros, a OCDE aponta que, embora sejam realizados 

em sua maioria por comunidades tradicionais ou rurais, o trabalho é informal e nem 

sempre a sustentabilidade é garantida para os produtos.  

 

No entanto, reconhece alguns programas federais e a criação de áreas protegidas para o 

uso sustentável, embora ainda não sejam suficientes. A produção em condições 

sustentáveis ainda representa muito pouco do PIB brasileiro, cerca de 0,2% nos 

municípios que participam da Amazônia Legal, por exemplo. (OCDE, 2015) 

 

4.3 Manejo florestal sustentável, incluindo a certificação de madeira e 

restauração florestal 

 

A OCDE avalia positivamente a criação da Lei de Gerenciamento de Florestas Públicas 

em 2006 por reforçar o direito das comunidades locais no gerenciamento das florestas e 

por incluir o manejo florestal sustentável.  A lei nº 11.284, de 2 de março de 2006 contém 

os oito princípios: proteção dos ecossistemas, do solo, da água e da biodiversidade bem 

como dos valores culturais associados; promoção do uso eficiente e racional das florestas 

para cumprir as metas de desenvolvimento sustentável local, regional e nacional; respeito 

ao direito da população, especialmente de comunidades locais ao acesso às florestas 

públicas e aos benefícios decorrentes do uso e da conservação da biodiversidade; acesso 

de informações à qualquer indivíduo sobre as florestas públicas; promoção e difusão de 

pesquisa sobre florestas; fomento ao conhecimento e a promoção da conservação, 

recuperação e uso sustentável das florestas e a garantia de condições que estimulem os 

investimento de longo prazo no manejo sustentável de florestas.    

 

Apesar disso, a Organização compreende que a extensão do trabalho sobre manejo 

sustentável de florestas precisa ser ampliada. Ainda não há experiência quanto à 

tecnologia necessária ao manejo florestal sustentável; há carência na capacidade técnica 
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e econômica do governo para gerenciar as concessões sustentáveis; e há carência de 

infraestrutura e altas taxas para a concessão. (OCDE, 2015) 

 

A OCDE reforça que grande parte dos proprietários rurais não cumpre as obrigações para 

a conservação florestal dispostas no Código Florestal de 2012, especialmente, nos biomas 

Amazônia, Mata Atlântica e Cerrado. A Organização avalia positivamente o Plano 

Nacional de Recuperação de Vegetação Nativa, do Ministério do Meio Ambiente, que 

objetiva promover a restauração florestal, mediante a disponibilização de mudas, 

estruturação de mercados florestais restaurados, introdução de novos mecanismos de 

financiamento e mecanismos que facilitem o investimento. No entanto, aponta que as 

fontes de financiamento desse programa ainda não foram definidas. (OCDE, 2015) 

 

Quanto à certificação florestal, a Organização cita os seguintes: o Programa Brasileiro de 

Certificação Florestal (CERFLOR), vinculado ao Programa de Aprovação de Esquemas 

de Certificação Florestal (PEFEC) e ao Conselho de Manejo Florestal (FSC). O programa 

voluntário Brasileiro de Certificação Florestal – CERFLOR começou a ser desenvolvido 

pela Sociedade Brasileira de Silvicultura – SBS junto a associações do setor e partes 

interessadas. Posteriormente, a SBS estabeleceu acordo com a ABNT para definição dos 

princípios e dos critérios da CERFLOR. No Fórum de Competitividade da Cadeia 

Produtiva Florestal, em 2001, buscou-se introduzir a certificação florestal no Sistema 

Brasileiro de Avaliação de Conformidade – SBAC. Por fim, o CERFLOR foi lançado em 

2002 no Fórum de Competitividade.  

 

O CERFLOR foi disposto na estrutura no Sistema de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial – Sinmetro (INMETRO, 2018). A ABNT estabelece o processo e a 

revisão de normas do Programa Cerflor, mediante a Comissão de Estudo Especial de 

Manejo Florestal (ABNT/CEE – 103) (ABNT, 2018). A comissão utiliza como escopo a 

ISO/PC 287 que apresenta requisitos de cadeia de custódia de madeira e produtos à base 

de madeira e de materiais lignificados (ISO, 2018).   

 

O CERFLOR submeteu seu sistema de certificação à PEFC (Programme for the 

Endorsement of Forest Certification), em 2005, sendo endossado pelo Programa (PEFC, 

2018). O PEFC é o maior sistema de certificação florestal do mundo, recebendo 

organizações nacionais de certificação florestal e partes interessadas. Já realizou cerca de 

43 endossos de sistemas de certificação nacionais (PEFC, 2018).  Segundo a ABNT, o 

reconhecimento da PEFC implica que a certificação CERFLOR está de acordo com as 

normas internacionais de manejo sustentável de florestas bem como as próprias normas 

da ABNT (ABNT, 2018). 

 

4.4 Pesca e aquicultura 

 

A pesca e a aquicultura são elementares na segurança alimentar, na criação de empregos 

e no desenvolvimento socioeconômico. A OCDE defende que se deve realizar políticas 

melhores sobre a produção de pesca e de aquicultura, o que inclui atividade mais 

sustentáveis e a valorização das comunidades costeiras, especialmente no contexto das 

mudanças climáticas (OCDE,2019). Entre as reformas das políticas, as prioridades são:  

 

- Suprimir a sobrepesca e a pesca ilegal, mediante a eliminação de subsídios que sejam 

prejudiciais; 

- Limitar os impactos na biodiversidade e nos habitats;  
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-Apoiar o desenvolvimento costeiro mediante a gestão costeira integrada. (OCDE,2019) 

 

A Organização reconhece que práticas insustentáveis de pesca e de aquicultura são 

responsáveis por danos ao ecossistema oceânico. Há danos aos habitats, inclusive os mais 

sensíveis, por exemplo os manguezais, os recifes e os fundos oceânicos, e ameaça à 

biodiversidade oceânica. (OCDE, 2019) 

 

O Brasil manifestou interesse em investir no aumento da produção pesqueira. Embora a 

OCDE reconheça que a pesca é elemento importante para alcançar a segurança alimentar 

e o desenvolvimento socioeconômico regional, a produção de pesca brasileira é realizada 

por frotas obsoletas em unidades populacionais de peixes já super explorados. Esse 

processo possui consequências negativas em termos de biodiversidade e de utilização 

eficiente dos recursos marinhos. (OCDE, 2015) 

 

Ao lado da produção pesqueira, a aquicultura é importante no aumento da oferta de 

produtos alimentícios do mar e é uma forma de reduzir a pressão sobre os recursos 

pesqueiros e a biodiversidade marinha. A Organização reforça que os incentivos 

brasileiros à aquicultura devem considerar os impactos negativos potenciais à 

biodiversidade e aos ecossistemas, especialmente, em relação ao cultivo de espécies 

exóticas. (OCDE, 2015)  

 

À época da avaliação, a OCDE apontou a dificuldade de coordenação entre o Ministério 

de Meio Ambiente e o antigo Ministério de Pescas e Aquicultura. Por sua vez, a 

Organização avalia positivamente o Plano Setorial de Recursos Marinhos que se focou 

na avaliação, monitoramento e conservação da biodiversidade marinha.  

 

4.5 Biodiversidade e hidrelétricas 

 

A OCDE não menospreza as hidrelétricas como boas fontes de energia. No entanto, no 

Brasil, a potencialidade de construção de hidrelétricas está na região Amazônica o que 

origina dificuldades quanto ao licenciamento ambiental. (OCDE, 2015) 

 

Embora evidencie a realização de estudos de impacto ambiental, a Organização enfatiza 

que a construção de usinas hidrelétricas ocasiona impactos negativos na biodiversidade 

na medida em que interrompe a conectividade de rios, muda habitats e interfere nos ciclos 

naturais das espécies aquáticas. A construção de usinas hidrelétricas pode incentivar, 

ainda, a urbanização da região ocasionando ainda mais pressão sobre a biodiversidade. 

(OCDE, 2015) 

 

Os processos de licenciamento e de alocação de permissões de uso da água brasileiros 

não consideram, em geral, os fluxos ambientais. Isto é, “a quantidade de água necessária 

para sustentar os ecossistemas de água doce e os serviços de ecossistemas a fim de evitar 

impactos negativos (e, muitas vezes inesperados)”11 (OCDE, 2015). Desse modo, os 

impactos ambientais não podem ser considerados ex post mas ex ante, o que seria possível 

mediante a melhor coordenação entre os setores ambiental e energético brasileiros para 

alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável e conservação de energia.  (OCDE, 

2015) 

 

 
11 Tradução livre. 
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CONCLUSÕES 

 

O processo de acessão do Brasil na OCDE fortalece o fato de que as questões de 

sustentabilidade e, especificamente, de biodiversidade, não possuem apenas relevância 

doméstica, mas internacional. A Organização coordena e reforça a aplicação dos 

principais documentos internacionais de proteção, de conservação e de uso sustentável 

dos recursos biológicos.  

 

O Brasil como país megadiverso possui coerência com os principais Acordos 

Multilaterais de Meio Ambiente, realizando a internacionalização deles ao longo dos 

anos.  É de se destacar a recente aprovação do Protocolo de Nagoya, Acordo Acessório 

da Convenção de Diversidade Biológica. Por sua vez, o país comprometeu-se com a 

Agenda 2030, trabalhando para internalizar as suas metas, e participou de Plataformas 

Internacionais sobre biodiversidade. Além disso, o Brasil possui estruturas institucionais 

que podem facilitar a comunicação de informações de qualidade para a OCDE. Por 

exemplo, há o trabalho desenvolvido na Plataforma Brasileira de Biodiversidade e de 

Serviços Ecossistêmicos com apoio financeiro do CNPQ. 

 

No entanto, o Brasil não aderiu a todos os instrumentos legais da OCDE relativos à 

biodiversidade, contabilizando a aderência apenas a 5 instrumentos de 18. Deverá haver 

um trabalho intenso do país para não só aderir como cumprir com as recomendações e 

declarações da Organização. Por sua vez, os indicadores da OCDE podem ser utilizados 

para demonstrar a disparidade entre a estrutura legislativa e institucional robusta do país 

em prol da biodiversidade e o que é aplicado efetivamente. Assim, a Organização realizou 

diversas críticas quanto à produção agrícola brasileira, utilização de pesticidas e 

químicos, desmatamento, utilização sustentável dos recursos naturais e hidrelétricas.    

 

Desse modo, o Brasil possui um grande desafio pela frente que é reforçado pelo discurso 

de retomada verde após a crise econômica provocada pelo COVID-19. Se o Brasil deseja 

se integrar nas cadeias globais de valor, exportar produtos de gênero agrícola, internalizar 

os Acordos Preferenciais de Comércio vindouros e os já assinados, a exemplo, do Acordo 

Mercosul-UE, deverá implementar os compromissos em matéria de sustentabilidade. A 

OCDE, nesse contexto, pode conduzir o país na adoção da retomada verde de maneira 

coordenada, aliando interesses ambientais e econômicos.  
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OS RECURSOS MATERIAIS E RECURSOS MINERAIS NA OCDE 

 

 

Vera Thorstensen1 

Luciana M. de Oliveira Sá Pires2 
 
Resumo: A presente pesquisa investiga o papel e a relevância dos recursos materiais e minerais e as suas relações com 

as novas dinâmicas do século XXI, dentre as quais, as tendências de aumento populacional, aumento do PIB global, 

evolução da tecnologia e crescimento do comércio de serviços. O artigo descreve as bases materiais das economias da 

OCDE e fornece uma análise factual dos fluxos de materiais, minerais e da produtividade dos recursos nos países da 

OCDE em um contexto global. Assume uma perspectiva ampla da economia e se concentra nas principais categorias 

de materiais, como metais, minerais, biomassa e transportadores de energia. Descreve alguns dos desafios e 

oportunidades associados a materiais e produtos selecionados que são internacionalmente significativos, em termos 

econômicos e ambientais (alumínio, cobre, ferro e aço, papel, rocha fosfática e elementos de terras raras) e, também, 

lança luz sobre as lacunas de informação e conhecimento mais importantes a serem preenchidos para apoiar com 

eficácia as políticas de eficiência de recursos e produtividade de materiais. 

 

Palavras-chave: recursos materiais; recursos minerais; OECD; tecnologia; eficiência.  

 

Abstract: 

 

This research investigates the role and relevance of material and mineral resources and their relationship with the new 

dynamics of the 21st century, including trends in population growth, global GDP growth, technology evolution and 

growth in trade in services. The article describes the material foundations of OECD economies and provides a factual 

analysis of material, mineral and resource productivity flows in OECD countries in a global context. It takes a broad 

view of the economy and focuses on the main categories of materials, such as metals, minerals, biomass and energy 

carriers. It describes some of the challenges and opportunities associated with selected materials and products that are 

internationally significant, in economic and environmental terms (aluminum, copper, iron and steel, paper, phosphate 

rock and rare earth elements) and also sheds light on the gaps important information and knowledge to be filled to 

effectively support resource efficiency and material productivity policies. 

 

Key-words: material resources; mineral resources; OECD; technology; efficiency 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Estabelecer uma economia eficiente em termos de recursos é fundamental para alcançar 

um crescimento sustentável. Envolve a implementação de políticas que aumentem a 

produtividade dos recursos e garantam uma gestão sustentável dos recursos naturais e 

materiais com base no princípio dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar), além do 

encorajamento pela busca de padrões de consumo mais sustentáveis. Uma melhor 

produtividade de recursos pode ajudar a melhorar o meio ambiente, diminuindo a 

quantidade de recursos que a atividade econômica requer e a carga ambiental associada. 

Pode auxiliar ainda a sustentar o crescimento econômico e a garantir suprimentos 

adequados de materiais, a partir do investimento em novas tecnologias e inovação e 

melhorando a competitividade. 

 

Com este fim, as políticas de eficiência de recursos e produtividade de materiais precisam 

ser fundamentadas em um bom entendimento da base material da economia, dos fluxos 

internacionais e nacionais de materiais e dos fatores que impulsionam as mudanças no 

uso dos recursos naturais e na produtividade dos materiais ao longo do tempo, entre 

países, e em diferentes setores da economia. Alguns recursos naturais, como água, 

energia, florestas, são monitorados internacionalmente, mas as informações são 

insuficientes para garantir uma visão integrada de como os minerais, metais ou madeira 
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fluem na economia ao longo de seu ciclo de vida. Além disso, pouco se sabe sobre como 

isso afeta a produtividade da economia e a qualidade do meio ambiente. 

 

Este estudo descreve as bases materiais das economias da OCDE e fornece uma análise 

factual dos fluxos de materiais, minerais e da produtividade dos recursos nos países da 

OCDE em um contexto global. Assume uma perspectiva ampla da economia e se 

concentra nas principais categorias de materiais, como metais, minerais, biomassa e 

transportadores de energia. Também são descritos alguns dos desafios e oportunidades 

associados a materiais e produtos selecionados que são internacionalmente significativos, 

em termos econômicos e ambientais (alumínio, cobre, ferro e aço, papel, rocha fosfática 

e elementos de terras raras). Este artigo também lança luz sobre as lacunas de informação 

e conhecimento mais importantes a serem preenchidas para apoiar com eficácia as 

políticas de eficiência de recursos e produtividade de materiais. 

 

Com base neste estudo, busca-se desenvolver uma análise inicial sobre os fluxos de 

materiais relacionados ao comércio e a respeito dos fluxos de matérias-primas 

secundárias, as ligações com os preços das commodities e os mercados de reciclagem, e 

as ligações com os estoques naturais e antropogênicos de materiais. Serão descritas as 

consequências ambientais advindas da utilização de recursos materiais, assim como as 

oportunidades econômicas e ambientais proporcionadas pelo uso aprimorado de recursos. 

Por fim, serão elencadas as oportunidades econômicas e ambientais proporcionadas por 

uma maior produtividade dos recursos. 

 

1. A Proteção Internacional sobre os Recursos Minerais e Recursos Materiais 

 

O mundo tem observado um vasto desenvolvimento econômico nas últimas décadas. O 

crescimento econômico global tem sido sustentado por fortes aumentos no uso de 

recursos materiais. Os materiais são usados em quase todas as partes da economia, não 

apenas na construção, no setor de energia e na manufatura. O crescimento nesses setores 

continua a depender do aumento dos insumos de recursos materiais. Uma compreensão 

detalhada da evolução da economia global e como diferentes atividades econômicas se 

relacionam com o uso de diferentes materiais é essencial para uma compreensão do uso 

futuro dos materiais. 

 

O crescimento da população global é projetado para desacelerar ao longo das próximas 

décadas, mas, ainda assim, no ano de 2017 houve um crescimento populacional3.  

Simultaneamente, os padrões de vida continuam avançando em todos os países e, 

dependendo das circunstâncias nacionais, ocorre uma convergência gradual para os países 

mais avançados (doravante denominada convergência de renda): as taxas de crescimento 

do produto interno bruto (PIB) per capta tendem a ser maiores nas economias emergentes 

e em desenvolvimento do que na região da OCDE. Entre 2017 e 2060, projeta-se que o 

PIB médio global per capta triplicará e atingirá o nível atual da OCDE. 4 

 

O crescimento populacional e a convergência de renda impulsionam o crescimento da 

economia global. Grandes populações e a rápida recuperação dos padrões de vida na 

 
3 UN (2017). World Populations Prospects: Key findings and advance tables. Available at: 

<https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017_Key Findings.pdf>. 
4 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 19. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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República Popular da China (doravante denominada China) e, em menor grau, na Índia e 

no resto do Sudeste Asiático, irão impulsionar o crescimento global nas próximas 

décadas. No entanto, ainda no ano de 2018, a projeção para o crescimento global ainda 

permanece baixa. A taxa de crescimento anual do PIB global deve se estabilizar abaixo 

de 2,5% ao ano (Figura 1), um ponto percentual completo abaixo da média na virada do 

século XXI. 

 

O PIB cresce mais Rápido nos Países em Desenvolvimento (PEDs) do que na OCDE e 

nos BRIICS até 2030. 

 
Figura 6.1: Taxas de crescimento anual do PIB (PPP 2011)  

 
Fonte: ENV-Growth Model (OECD Environment Directorate) e OECD  

Economics Department (Guillemette e Turner, 2018). 

 

Um fator-chave dessa desaceleração é o declínio na taxa de crescimento da China, o qual 

é apenas parcialmente compensado por um forte crescimento em outras economias 

emergentes, como a Índia, seguido por alto crescimento em grandes partes da África 

Subsaariana. O crescimento nos países da OCDE deverá permanecer razoavelmente 

estável tangenciando uma média de 2% entre 2017 e 2060. 5 

 

Fortes vínculos entre crescimento econômico, investimento, infraestrutura e construção 

impulsionam um aumento no uso global de materiais. À medida que as economias dos 

países de rápido crescimento amadurecem e desenvolvem a infraestrutura, o uso de 

minerais e metais não metálicos aumenta fortemente. Este movimento vem ocorrendo na 

China nas últimas duas décadas. Embora, na China, a demanda por materiais de 

construção se estabilize com o fim do boom da construção, ela aumentará em muitos 

países asiáticos e africanos nas próximas décadas. 6 

 

As economias também continuam passando por mudanças estruturais, tendo em vista as 

consequentes modificações na contribuição dos setores para a economia. Isso afeta 

sobremaneira todos os países, independentemente de sua fase de desenvolvimento. 

Tendências como crescimento da renda, digitalização e envelhecimento implicam em um 

aumento da participação dos setores de serviços na economia. Este aumento da 

 
5 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 19. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
6 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 19. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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participação dos serviços é válido não apenas para a demanda final (demanda de serviços 

pelas famílias e governo), mas também para a entrada de serviços na indústria.7  

 

A participação global dos serviços na atividade econômica total está projetada para 

aumentar de 50% para 53,5% entre 2017 e 2060. O aumento é maior nos países que não 

integram a OCDE (de 37% para 44%) do que na região da OCDE (de 59% a 64%). Como 

os setores de serviços têm menor intensidade de materiais (uso de materiais por unidade 

de produção), se comparado à agricultura e à indústria, uma mudança em direção aos 

serviços pode melhorar a produtividade de materiais da economia até 2060. 8  

 

Melhorias na tecnologia limitam o crescimento no uso futuro de materiais, em que pese 

o crescimento da produção. Projeta-se que essa redução na intensidade dos materiais 

ocorra em todos os principais setores da economia, embora em taxas variáveis.9 

 

Os desenvolvimentos tecnológicos também podem reduzir o custo da reciclagem em 

relação aos custos da mineração de matérias-primas. No entanto, não se projeta que a 

participação de materiais secundários na economia mude significativamente por causa 

dos altos custos de mão de obra envolvidos. Processos de produção que dependem de 

materiais secundários tendem a ser mais intensivos em mão-de-obra do que aqueles que 

usam materiais primários, ao menos para metais não ferrosos. Portanto, os altos custos de 

mão-de-obra são projetados para conter o aumento da participação na produção de 

materiais secundários. 

 

1.1 O Uso de Materiais deve Continuar Crescendo sem Novas Políticas 

 

No cenário de linha de base, o uso de materiais primários está projetado para quase dobrar 

de 89 Gt em 2017 para 167 Gt em 2060. O uso de todas as categorias de materiais 

consideradas na análise deve aumentar (biomassa, combustíveis fósseis, metais e minerais 

não metálicos). O impulso de crescimento projetado para as economias emergentes e em 

desenvolvimento, em particular, impulsiona um aumento intensivo de materiais em 

infraestrutura (e construção). 10 

 

No nível global, mudanças estruturais e tecnológicas podem mitigar o aumento no uso de 

materiais impulsionado pelo crescimento econômico. Os efeitos da convergência de renda 

e das mudanças tecnológicas estruturais são apresentados ao cenário da linha de base 

central na Figura 2. Em primeiro lugar, o crescimento econômico e a convergência nos 

níveis de renda entre os países podem influenciar fortemente as projeções de recursos 

materiais globais, especialmente a parcela do uso de materiais por países emergentes e 

em desenvolvimento na economia global, o que enseja um maior crescimento no uso 

global de materiais. De fato, com a intensidade de materiais fixa no nível regional e as 

 
7 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 19. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
8 Veículos motorizados e eletrônicos têm baixa intensidade total de materiais, mas são usuários 

relativamente grandes de metais e, portanto, impulsionam o rápido aumento no uso de metais. 
9 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 19. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
10 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 19. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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projeções de crescimento econômico da linha de base, e todos os itens iguais, o uso de 

materiais aumentaria para mais de 300 Gt em 2060, conforme demostrado na segunda 

barra da Figura 2.11 

 

A mudança estrutural, em particular, a mudança para os serviços, projetada para todas as 

regiões, pode travar o forte crescimento no uso de materiais, reduzindo o uso de materiais 

em 80 Gt até 2060 (conforme consta na terceira barra da figura). Os desenvolvimentos 

tecnológicos dentro dos setores, como, por exemplo, o uso de tecnologias mais eficientes 

nos processos de produção, evitariam o uso de outros 68 Gt de materiais, de acordo com 

o que está ilustrado na quarta barra da Figura 2. 12 

 

Juntos, referidos impulsionadores econômicos são projetados para aumentar o uso global 

de materiais, reduzindo significativamente a intensidade dos materiais. Assim, o cenário 

de linha de base central, em que todos os motivadores econômicos são combinados, 

projeta e aumenta o uso total de materiais entre 2017 e 2060 de 78 Gt (última barra da 

Figura 2), ou seja, menos do que o dobro. Em contrapartida, se a atividade econômica 

existente simplesmente sofresse uma ampliação, o uso de materiais poderia triplicar. 13 

 

Projeta-se que Mudanças Estruturais e Tecnológicas Diminuam o Crescimento no Uso de 

Materiais. 

 
Figura 6.2: Decomposição do aumento do uso de materiais entre 2017 e 2060 em Gt 

 

 
               Nível 2017           Crescimento         Mudança      Mudança de Projeção  

      econômico           estrutural     Tecnologia para 2060 
        

Nota: As quatro barras são lidas da seguinte forma (da esquerda para a direita): 

 

1. O crescimento econômico representa uma projeção contra-factual em que o uso de materiais é assumido para crescer 

na mesma velocidade que o PIB e, portanto, a intensidade de materiais regional do PIB permanece constante. 

2. A mudança estrutural identifica a contribuição das mudanças setoriais para a redução do uso global de materiais, 

diferenciando as taxas do crescimento setorial. 

 
11 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 19. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
12 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 20. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
13 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 20. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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3. A mudança tecnológica identifica a contribuição das melhorias tecnológicas para a redução do uso global de 

materiais, diferenciando as taxas de crescimento dos insumos de materiais para a produção setorial. 

4. Os efeitos combinados levam ao crescimento projetado da linha de base central. 

Fonte: OECD ENV-Linkages Model. 

 

O PIB global é projetado para mais do que triplicar durante o período considerado, 

enquanto o uso de materiais equivale a menos do que o dobro. A Figura 3 (painel A) 

mostra a diferença no crescimento projetado do PIB e no uso de materiais no cenário da 

linha de base central. A lacuna entre o crescimento do PIB e o uso de materiais reflete o 

desacoplamento (econômico) total, ou seja, o efeito combinado da mudança estrutural e 

das mudanças na tecnologia de produção ilustradas na Figura 2. 

 

O aumento do uso de materiais secundários também contribui para a dissociação do 

crescimento do PIB e do uso de materiais. O painel B da Figura 3 destaca que o 

crescimento da produção do setor de mineração é limitado pela dissociação em curso e, 

portanto, a projeção é de que o seu crescimento ocorra de forma relativamente lenta. 

 

Em contraste, o reprocessamento (como exemplo, a criação de aço a partir de sucata) e a 

reciclagem especial de materiais (que inclui a reciclagem de vidro, papel e outros 

materiais processados) são projetados para crescer mais rapidamente. 

 

Projeta-se que o PIB cresça mais Rapidamente do que o Uso de Materiais e a Reciclagem 

mais Rapidamente do que a Mineração. 
 

Figura 6.3: Evolução de variáveis globais selecionadas, índice 1 em 2017  

 

 
Nota: O painel do lado direito mostra a evolução da produção do setor. 

Fonte: OECD ENV-Linkages Model. 

 

O aumento no uso de materiais se aplica a todos os grupos de materiais (biomassa, 

combustíveis fósseis, metais e minerais não metálicos) e todas as principais regiões do 

mundo (OCDE, BRIICS e Resto do mundo), conforme demonstrado na Figura 4. Os 

minerais não metálicos continuam sendo o maior grupo de materiais nas três regiões. Os 

rápidos aumentos no curto prazo nos BRIICS apóiam o forte crescimento da infraestrutura 

de curto prazo (especialmente na China) e um aumento mais gradual da infraestrutura e 

do uso de minerais nos países em desenvolvimento (o grupo Resto do Mundo). 
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Figura 6.4: O Crescimento no Uso de Materiais é projetado para Todas as Regiões (Uso de materiais em 

Gt) 

 
Fonte: OECD ENV-Linkages Model. 

 

1.2 Como a Incerteza é Contabilizada? 

 

Existem muitas incertezas em torno das projeções descritas acima. Isso inclui suposições 

sobre fatores socioeconômicos e desenvolvimentos tecnológicos, bem como incertezas 

mais sistemáticas, como estabilidade política ou choques externos na forma de desastres 

naturais e clima imprevisto. Compreender a gama plausível de desenvolvimentos futuros 

pode fornecer aos formuladores de políticas as informações que precisam para 

implementar políticas que funcionem independentemente do contexto econômico 

futuro.14 

 

Este artigo contribui para essa questão, modelando os intervalos prováveis para dois 

fatores socioeconômicos fundamentais: mudanças nas projeções populacionais e 

convergência de renda. Enquanto outras incertezas, não menos aquelas que afetam 

diretamente a competição entre materiais primários e secundários, e aquelas que afetam 

a mineração e a reciclagem, podem afetar as projeções de uso de materiais primários e 

secundários de forma mais significativa, sua quantificação foi deixada para pesquisas 

futuras. 

 

A gama de projeções de uso de materiais obtidas para as várias suposições sobre o 

crescimento populacional e a eficiência do trabalho que impulsiona a convergência de 

renda são apresentadas na Figura 5. Com as ligações entre crescimento, infraestrutura e 

mudanças na estrutura setorial da economia, a composição setorial geral da economia 

global também muda, causando diferenças entre os diferentes grupos de materiais. Mais 

proeminentemente, o uso de materiais de biomassa é menos sensível a várias suposições 

socioeconômicas do que as outras categorias de materiais, já que o alimento é um produto 

básico. Minerais não metálicos e, especialmente, materiais de construção, estão mais 

intimamente ligados a essas premissas socioeconômicas. 15 

 
14 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 22. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
15 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 22-23. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Figura 6.5: As Incertezas sobre o Uso de Materiais são especialmente Grandes para Minerais Não 

Metálicos (Uso de materiais em GT) 

 
Fonte: OECD ENV-Linkages model. 

 

1.3 As Projeções implicam Grandes Desafios Ambientais e de Desenvolvimento 

Sustentável 

 

O aumento projetado no uso de materiais implica um aumento significativo em uma 

ampla gama de impactos ambientais, incluindo acidificação, mudança climática, 

eutrisficação, uso da terra, bem como água, ecotoxicidade humana e terrestre16. A 

Eutrofização corresponde ao processo de poluição de corpos d’água, como rios e lagos, 

que acabam adquirindo uma coloração turva ficando com níveis baixíssimos de oxigênio 

dissolvido na água. O que provoca, invariavelmente, a morte de diversas espécies animais 

e vegetais, e tem um alto impacto para os ecossistemas aquáticos.  

 

A Ecotixicidade, por sua vez, é um termo atualmente utilizado, tendo em vista a 

necessidade de se conhecer os efeitos que produtos químicos lançados no meio ambiente 

podem ter sobre indivíduos, sobre populações e comunidades de organismos, além de se 

conhecer como o homem pode ser afetado. Nos últimos anos, em especial no pós-

Revolução Industrial, uma imensa gama de substâncias químicas foi produzida de forma 

intencional ou como sub-produto de atividades produtivas. Algumas dessas substâncias 

são essencialmente artificiais, outras, apesar de terem ocorrência natural, tiveram sua 

concentração aumentada no meio ambiente. Muitos metais, hormônios, derivados do 

petróleo, dioxinas e furanos são exemplos de substâncias de ocorrência natural, mas que 

são motivo de preocupação dada a alta concentração que são encontradas em alguns locais 

e dada a capacidade de provocar danos aos seres vivos. Metais não são degradáveis, e 

podem se acumular no tecido de organismos vivos causando disfunções de metabólicas e 

até mesmo má-formações em fetos humanos. Hormônios podem causar desregulações 

endócrinas com consequências no crescimento, no desenvolvimento e na reproduções. 

Alguns HPAs (Hidrocarmonetos Policíclicos Aromáticos), encontrados em combustíveis 

fósseis como carvão e petróleo, acumulam-se nas gorduras de animais e são 

carcinogênicos, ou seja, provocam câncer. Dioxinas e furanos são produzidos na queima 

de carvão e também de florestas. São bastante tóxicas e comprovadamente 

carcinogênicas. 17  

 
16 O alcance plausível da evolução dos impactos ambientais estudados é mais amplo do que o do uso global 

de materiais, pois esses impactos são impulsionados por dinâmicas específicas para cada material, região e 

setor. Além disso, as diferenças entre setores e regiões são grandes. 
17 Chapman, P. M. Emerging substances — Emerging problems? Environmental Toxicology and 

Chemistry, v. 25, n. 6, p. 1445-1447, 2006. 
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Outras substâncias como pesticidas e substâncias farmacêuticas não existiam na natureza, 

mas foram criadas pelo homem. Outra classe de substâncias com crescente preocupação 

são os chamados produtos de nanotecnologia, ou simplesmente nanopartículas. Estas são 

definidas como materiais particulados com pelo menos uma dimensão menos que 100 

nanômetros (nm), sendo 1 nm igual a 10-9 m. Sua aplicação tem sido desde componente 

de drogas, passando por nanotubos com aplicação em ótica, eletrônica e arquitetura. No 

entanto, existem relatos de danos à saúde humana e a efeitos tóxicos em microcrustáceos 

e copépodas. 18 

A maioria dos impactos ambientais globais é projetada para no mínimo dobrar, conforme 

ilustrado na Figura 6. 

 

A despeito das melhorias contínuas na eficiência e, portanto, do declínio gradual dos 

impactos ambientais por unidade de produção, a redução do teor de minério e o aumento 

da escala de extração e produção de materiais pioram significativamente os impactos 

ambientais entre o período atual e 2060. O uso de materiais também tem consequências 

significativas para as mudanças climáticas, visto que a maioria das emissões de gases 

domésticos derivam dos setores de gestão de materiais. Os fluxos de resíduos gerados 

pelos atuais padrões de produção e consumo também devem aumentar. Como 

consequência, os desafios futuros associados ao uso de materiais afetam a gestão de 

resíduos e, também, o meio ambiente. 19 

 
Figura 6.6: Os Impactos Ambientais Globais diferem significativamente entre os Materiais 

 

 

 
18 Chapman, P. M. Emerging substances — Emerging problems? Environmental Toxicology and 

Chemistry, v. 25, n. 6, p. 1445-1447, 2006. 
19 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 23. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Nota: Os impactos ambientais são apresentados para a produção primária e secundária combinadas. O sombreamento 

mais claro representa o valor em 2015; a área totalmente colorida reflete os valores em 2060. Os impactos de “Outros 

metais” refletem os impactos combinados de alumínio, chumbo, manganês, níquel e zinco. 

Fonte: OECD ENV-Linkages Model. 

 

Uma grande parte das emissões de gases de efeito estufa (GEE) está direta ou 

indiretamente ligada à gestão de materiais. Estes vêm da queima de combustíveis fósseis 

para energia, da agricultura, da manufatura e da construção. O aumento da extração e uso 

de materiais construídos gera um aumento global nas emissões de GEE, mesmo se sua 

contribuição para as emissões globais for projetada para diminuir em relação às emissões 

não relacionadas à gestão de materiais. 20 

 

As emissões totais são projetadas para atingir 75 Gt CO2-eq. em 2060, dos quais o 

gerenciamento de materiais constituiria aproximadamente 50 Gt CO2-eq. 21 

 

As ambições do Acordo de Paris, incluindo as Contribuições Nacionalmente 

Determinadas (NDC) e o objetivo de “bem abaixo de dois graus”, não seriam alcançadas 

no cenário de linha de base central. Esforços de política adicionais são necessários para 

atender a essas metas, como incluir políticas destinadas a reduzir as emissões de GEEs 

em um pacote abrangente de políticas de gestão de recursos. 

 

Os materiais que usam seus motores econômicos e suas consequências ambientais são 

componentes centrais de uma série de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

O tema do uso de materiais é representado com maior destaque no ODS 12, que visa 

“garantir padrões de consumo e produção sustentáveis”, objetivando explicitamente o 

manejo sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais (ODS 12.2). 22 

 

O aumento no uso de materiais e o aumento associado nos impactos ambientais projetados 

neste artigo indicam alguns dos desafios e compensações para alcançar os ODS. Embora 

a extração e o processamento de materiais primários levem ao crescimento do PIB e criem 

 
20 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 25. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
21 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 25. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
22 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 25. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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empregos (e, portanto, contribuam para o ODS 8), eles podem não ser sustentáveis, 

devido ao seu impacto no meio ambiente. 23 

 

A dissociação absoluta do uso de materiais e degradação ambiental no crescimento do 

PIB é desejável e objetivada no ODS 8. Embora este estudo revele que a dissociação 

relativa ocorreu e é projetada para continuar a ocorrer no futuro próximo, o uso geral de 

materiais e os impactos ambientais relacionados ainda devem aumentar, colocando os 

ODS 8 e 12 e outras metas em risco. 24 

 

As projeções da linha de base mostram que a energia renovável deve aumentar, apoiando 

o ODS &, que incentiva a obtenção universal de energia acessível, confiável, sustentável 

e moderna. No entanto, a expansão dos sistemas de energia renovável também terá 

implicações para o uso de recursos. Projeta-se que a demanda de metais por energia eólica 

e solar e sistemas de bateria aumente. Além disso, o investimento, a infraestrutura e a 

construção estão relacionadas com o ODS 9 (“Construir infraestrutura resiliente, 

promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação”). Dadas as 

fortes ligações entre o uso de materiais de construção e o crescimento econômico, os 

desafios políticos neste domínio são significativos, pois será difícil encontrar um 

equilíbrio entre sustentar o crescimento econômico e limitar os impactos ambientais 

causados pelo uso de minerais não metálicos na construção. 

 

Os impactos tóxicos significativos no meio ambiente da extração e processamento de 

metais afetam o uso sustentável dos ecossistemas terrestres (ODS 15), por meio de efeitos 

de transbordamento do uso sustentável dos ecossistemas terrestres e meio de efeitos 

colaterais, incluindo o ODS 14 sobre o uso sustentável dos oceanos e ecossistemas 

marinhos. 25  

 

1.4 Melhorar a Eficiência dos Materiais exigirá Melhores Políticas 

 

As prioridades das políticas devem ser determinadas considerando as ligações entre o uso 

de um material específico e seus impulsionadores econômicos, assim como de seus 

impactos no meio ambiente, e a criticidade de seu fornecimento. As oportunidades para 

substituir materiais secundários por materiais primários também são importantes para 

determinar as respostas das políticas. 26 

 

Os indicadores macroeconômicos da produtividade do material obscurecem a imagem e 

obscurecem as percepções sobre o que impulsiona o uso dos materiais. Países em 

diferentes níveis de desenvolvimento usam o crescimento econômico. Uma política de 

 
23 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 25. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
24 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 25. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
25 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 25. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
26 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 26. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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recursos eficaz, portanto, depende de uma compreensão pormenorizada dos motores 

econômicos do uso de materiais e das consequências ambientais. 27 

 

Assim, minerais não metálicos (e aço), que são utilizados principalmente na construção, 

estão intimamente ligados ao desenvolvimento econômico e devem ser adaptados para 

desacoplar o uso de minerais no desenvolvimento de infraestrutura. Podem, por exemplo, 

estimular a reciclagem de areia, cascalho e concreto. 28 

 

Políticas desenvolvidas sob medida para metais terão que levar em consideração os 

impactos ambientais relativamente altos por Kg de extração e uso de metais. Tendo em 

vista a alta taxa de crescimento projetada do uso de metais primários e a estagnação da 

parcela de metais secundários, essa questão assume importância crescente ao longo do 

tempo. 

 

As políticas de combustíveis fósseis estão diretamente ligadas à reforma dos subsídios à 

energia e à mitigação das mudanças climáticas. Por fim, as políticas de gestão dos 

recursos de biomassa são essenciais para alcançar a segurança alimentar, acabar com a 

fome e evitar os principais gargalos do nexo terra-água-energia. 29 

 

Os objetivos da eficiência dos recursos e das políticas de economia circular são variados 

e incluem aumentar a reciclagem, impulsionar o crescimento econômico, aumentar o 

emprego e evitar impactos ambientais. Esta multiplicidade de objetivos de política requer 

uma combinação de políticas cuidadosamente equilibrada30.  

 

O Guia de Políticas da OCDE sobre Eficiência de Recursos fornece algumas 

recomendações genéricas, conforme ilustrado na Tabela 1.31 

 

Para avançar no sentido de percepções políticas mais detalhadas e operacionais, é 

necessária a quantificação das principais ligações entre a atividade econômica, o uso de 

materiais e as pressões ambientais. As complexidades do sistema econômico são 

enormes: as atividades econômicas setoriais estão todas conectadas e as cadeias de valor 

são cada vez mais globais.  

 

 
27 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 26. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
28 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 26. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
29 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 26. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
30 As avaliações de modelagem existentes de uma transição de economia circular ou eficiente em termos 

de recursos concentraram-se em um subconjunto relativamente pequeno de políticas facilitadoras. Isso se 

deve em grande parte à dificuldade de implementar alguns tipos de “políticas brandas”, aquelas que têm 

um efeito ambíguo sobre a economia, em uma estrutura de modelagem macroeconômica (McCarthy, A., 

R. Dellink and R. Bibas (2018). “The Macroeconomics of the Circular Economy Transition: A Critical 

Review of Modeling Approaches”, OECD Environment Working Papers, n. 130, OECD Publishing, Paris. 

Available at: <https://doi.org/10.1787/af983f9a-en>). Aumentar a eficiência dos recursos e a transição para 

uma economia circular permanecem, portanto, pouco estudadas. 
31 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 26. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Além disso, existem links complexos entre o sistema econômico e o sistema ambiental. 

Ao lado da incerteza inerente em desenvolvimentos futuros, essas complexidades 

implicam a necessidade de uma abordagem de sistemas. A perspectiva global e a 

avaliação de toda a economia mencionadas neste artigo fornecem um ponto de referência 

adequado para identificar a escala dos problemas associados ao aumento no uso de 

materiais sob as políticas atuais e para formular as prioridades para a resposta da 

política.32 

 

Uma avaliação numérica das políticas necessárias para a transição para uma economia 

circular mais eficiente em termos de recursos pode lançar luz sobre quais políticas podem 

ser mais eficazes para alcançar os inúmeros objetivos da política. 

 
Tabela 6.1: Orientação da Política da OCDE sobre a Eficiência de Recursos 
 

 
As políticas de eficiência de recursos podem auxiliar a neutralizar as tendências atuais de consumo contínuo de 

recursos materiais e gerar impactos positivos significativos para a economia e o meio ambiente. 

 

No entanto, para obter esses benefícios, essas políticas precisam ser mais desenvolvidas e integradas. Ao projetar 

políticas, os governos devem se concentrar no seguinte: 

 

- Aplicar combinações de instrumentos de política que garantam um conjunto coerente de incentivos para a 

eficiência de recursos ao longo da cadeia de produtos. 

- Implementar políticas que promovam a eficiência dos recursos em todo o ciclo de vida dos produtos. 

- Tratar a eficiência dos recursos como um desafio de política econômica e integrá-la às políticas transversais e 

setoriais. 

- Fortalecer o desenvolvimento e a avaliação de políticas por meio de melhores dados e análises. 

 

À medida em que a globalização de nossas economias continua e as cadeias de valor se estendem por uma série 

de jurisdições, há também a necessidade crescente de abordagens coordenadas em nível internacional. 

Os governos devem fortalecer a cooperação internacional, com foco particular nas seguintes questões: 

 

- Apoiar as empresas em seus esforços de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Como é difícil para os 

governos nacionais influenciar a forma como as cadeias de suprimentos são gerenciadas devido ao seu alcance 

jurisdicional limitado, isso pode ser feito de forma mais eficaz no nível internacional. 

- Aliviar as barreiras ao comércio e ao investimento em bens e serviços ambientais para garantir a difusão das 

melhores tecnologias ambientais disponíveis. 

- Integrar a eficiência dos recursos na assistência oficial ao desenvolvimento de forma mais sistemática. 

- Harmonizar rótulos ambientais, esquemas de informação e reconhecimento mútuo, reduzindo a sua duplicação 

e custos associados nos mercados internacionais. 

- Melhorar os dados e indicadores de eficiência de recursos de desafios e políticas de eficiência de recursos e 

tornar a análise econômica destes mais robusta. 

 

 
 

Fonte: OCDE (2016), Policy Guidance on Resource Efficiency.33 

 

2. A Utilização Global dos Recursos Materiais e Minerais 

 

O presente trabalho será desenvolvido a partir da análise das seguintes questões: À 

medida em que as nações se tornam mais ricas, isso leva necessariamente a um aumento 

proporcional no peso dos materiais que consomem? As economias podem dissociar com 

sucesso o uso de materiais do crescimento econômico? Essas inquietações estão no cerne 

 
32 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 26. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
33 OECD (2016), Policy Guidance on Resource Efficiency, OECD Publishing, Paris. Available at: 

<https://doi.org/10.1787/9789264257344-en>. 
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das discussões nacionais e internacionais sobre a transição para uma economia circular 

mais eficiente em termos de recursos. 

 

2.1 A Utilização dos Recursos de acordo com a OCDE 

 

Globalmente, o uso de recursos materiais cresceu de 27 bilhões de toneladas (Gt) em 1970 

para 89 bilhões de toneladas em 2017. Isso aumentará ainda mais com o crescimento 

populacional contínuo e o desenvolvimento econômico. No entanto, este crescimento no 

uso de materiais, ao lado das consequências ambientais da extração, processamento e 

desperdício de materiais, provavelmente aumentará a pressão sobre as bases de recursos 

de quatro economias e prejudicará os ganhos futuros de bem-estar.34 

 

Muitos países da OCDE e economias emergentes estão implementando políticas para 

estimular a transição para economias circulares. A eficiência dos recursos também é 

fundamental para os esforços no cumprimento do Acordo de Paris e no alcance dos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em especial aqueles relacionados às 

mudanças climáticas, biodiversidade, água, energia e consumo e produção responsáveis. 

Ademais, fóruns globais como o G7 e o G20 estão priorizando cada vez mais a eficiência 

de recursos em suas discussões.35 

 

Na ausência de novas políticas, o uso global de materiais aumentaria de 89 Gt em 2017 

para 167 Gt em 2060. Esse crescimento se reflete em todas as principais categorias de 

materiais: minérios metálicos (9 a 20 Gt), não minerais metálicos (44 a 86 Gt), biomassa 

(22 a 37 Gt) e combustíveis fósseis (15 a 24 Gt). Além disso, o processamento da extração 

e o descarte de materiais trazem consequências ambientais significativas, que serão 

ampliadas proporcionalmente ao uso de materiais. Isso inclui a duplicação das emissões 

de gases de efeito estufa, poluição do solo, da água e do ar e efeitos tóxicos nos seres 

humanos e nos ecossistemas aquáticos e terrestres. Sem dúvida, consequências 

ambientais como estas prejudicarão as nossas economias e sociedades. 36 

 

O crescimento econômico das últimas décadas foi sustentado pelo uso sem precedentes 

de recursos naturais. De 1980 a 2010, o uso de materiais primários globais - 

compreendendo biomassa, combustíveis fósseis, minérios metálicos e minerais não 

metálicos - aumentou cerca de duas vezes a taxa de crescimento populacional, em grande 

parte acompanhando o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)37. A taxa de 

crescimento foi, não surpreendentemente, mais rápida nas economias em rápido 

desenvolvimento, enquanto as economias maduras conseguiram separar em particular o 

 
34 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 03. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
35 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 03. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
36 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 03. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
37 KRAUSMANN, Fridolin et. al. Growth in global material use, GDP and population during the 20th 

century. Ecological Economics, 68(10):2696-2705. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2009.05.007, August 2009. 

OECD (2015), Material Resources, Productivity and the Environment, Green Growth Studies. Available 

at: <https://www.oecd-ilibrary.org/environment/material-resources-productivity-and-the-

environment_9789264190504-en>. 
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uso de recursos do crescimento do PIB38. Mas essas tendências parecem insuficientes para 

neutralizar a crescente demanda por commodities intensivas em materiais por uma 

população mundial projetada para atingir mais de 10 bilhões de pessoas até 206039 , todos 

lutando por padrões de vida mais elevados e aumentando a pressão sobre o meio 

ambiente.  

 

A extração e o uso de materiais têm implicações ambientais importantes. Estes incluem a 

poluição dos recursos hídricos locais, perturbação do ecossistema de instalações de 

mineração, as emissões de gases que contribuem para as mudanças climáticas e danos 

ambientais do ar, por sua vez, podem ter consequências econômicas, visto que afetam a 

saúde humana, os serviços ecossistêmicos, a produtividade do trabalho, o capital e 

rendimentos das colheitas, por exemplo. 

 

Como os materiais são essenciais para os processos de produção, sua disponibilidade 

também é fundamental para o crescimento econômico sustentado. O trabalho anterior da 

OCDE mostra que, embora a escassez absoluta não seja um grande problema para a 

maioria dos materiais, os riscos para a segurança do fornecimento de materiais 

economicamente importantes - ou seja, a criticidade do uso de materiais - podem 

prejudicar as propriedades econômicas. A escassez absoluta não é, portanto, a lente mais 

apropriada para estudar o uso futuro de materiais; focar na demanda futura de materiais é 

mais relevante. 

 

O afastamento do uso não-sustentável de recursos naturais não só reduziria os danos 

ambientais e os riscos de abastecimento, mas também criaria oportunidades de emprego, 

como, por exemplo, na coleta de materiais recicláveis e na preparação e processamento 

de materiais secundários. Embora uma grande parte das mudanças nos mercados de 

trabalho envolva uma realocação de empregos entre setores, ganhos gerais de empregos 

são mais prováveis de serem alcançados se as consequências das políticas para alcançar 

um uso mais eficiente dos recursos forem bem administradas para evitar 

incompatibilidades de competências e outros ajustes dos problemas. 40 

 

Essas questões levaram a um crescente interesse político na promoção de uma transição 

para uma economia circular e mais eficiente em termos de recursos. Os roteiros da 

economia circular existem agora na República Popular da China (doravante China, 

implementada em 2013), na União Europeia (2015), Finlândia, França, Holanda e Escócia 

(2016), assim como na Eslovênia e em Portugal (2017). Estruturas semelhantes, mas com 

nomes alternativos, voltadas para a eficiência de recursos também existem no Japão (Lei 

Fundamental para Estabelecer um Ciclo de Materiais Sólido) e nos Estados Unidos (Plano 

Estratégico do Programa de Gestão de Materiais Sustentáveis). Essas estruturas de 

políticas tendem a incluir uma ou mais metas paralelamente a um conjunto de políticas 

elaboradas para alcançá-las, conforme demonstrado na Tabela 2. 41 

 
38 OECD (2016), Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, 

OECD Publishing, Paris. Available at: <https://doi.org/10.1787/9789264256385-en>. 
39 UN (2017). World Populations Prospects: Key findings and advance tables. Available at: 

<https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017_Key Findings.pdf>. 
40  OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 34. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
41  OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 34. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Uma ação política eficaz precisa ser sustentada por uma compreensão clara de como as 

tendências econômicas afetam o uso de materiais e o meio ambiente. Este artigo pretende 

contribuir para isso, apresentando uma perspectiva do uso global de materiais até 2060, 

examinando em particular como as tendências socioeconômicas levam a mudanças no 

uso de diferentes materiais. Este estudo engloba três tendências que impulsionam o uso 

de materiais: (i) tendências socioeconômicas, que incluem o crescimento da população e 

da renda per capita em todos os países; (ii) mudanças nos padrões de demanda; e (iii) 

mudanças nos processos de produção (mudanças técnicas). 42 
 

Tabela 6.2: Definições Centrais deste Artigo 

 
Os materiais neste estudo referem-se aos recursos físicos usados na produção e no consumo. Eles incluem metais, 

minerais não metálicos, combustíveis fósseis e materiais bióticos. Um importante recurso material excluído da 

análise é a água; já que o ciclo da água envolve mais processos físicos e climáticos que não são modelados aqui. 

Terra e ar também estão excluídos. 

Os materiais primários, às vezes rotulados como matérias-primas ou virgens, referem-se a materiais provenientes 

de atividades de mineração e extração em sua forma bruta, como minérios. Esses materiais estão entrando no sistema 

econômico pela primeira vez. 

Materiais secundários referem-se a materiais que já foram usados anteriormente. Uma fonte típica de materiais 

para uso secundário é a reciclagem. 

A extração de materiais se refere à massa (peso físico dos materiais primários extraídos do ambiente natural para 

uso na economia. 

Reciclagem refere-se ao processo de conversão de resíduos em um suprimento de materiais secundários que podem 

ser reprocessados e reutilizados. O processamento de materiais secundários (reciclados) é rotulado como 

reprocessamento. Como exemplo, a reciclagem de carros antigos produz sucata, que pode ser reprocessada em aço 

facilmente utilizável. 

O uso de materiais é medido como o uso no sistema econômico de recursos materiais. Existem duas maneiras 

principais de calcular o uso de materiais regionais: 

1. O consumo de material doméstico (DMC) mede o peso dos materiais que são usados no sistema econômico 

doméstico (ou seja, o consumo aparente direto de materiais, excluindo fluxos indiretos). Na contabilidade do fluxo 

de material em toda a economia, DMC é igual a extração doméstica mais importações menos exportações. 

2. O consumo de matéria-prima (RMC) mede o peso dos materiais associados ao consumo doméstico, incluindo 

materiais embutidos em produtos comercializados internacionalmente (uso indireto). RMC é igual aos fluxos 

indiretos de DMC associados às importações, menos os fluxos indiretos associados às exportações. A diferença 

definidora entre DMC e RMC é onde, no processo econômico, os materiais físicos são alocados. No nível da 

economia global, esses indicadores são iguais. 

Este artigo usa a abordagem DMC e a aplica em nível regional e setorial, ou seja, atribui o uso de materiais à 

atividade de produção mais diretamente relacionada. 

O uso de materiais, portanto, refere-se, neste estudo, aos fluxos setoriais de materiais atribuídos às categorias de 

demanda de primeiro uso, como, por exemplo, os materiais associados à entrada de produtos de mineração no 

processamento do metal, não o fornecimento (extração) do material. Os materiais utilizados podem ser extraídos 

internamente ou importados; mas o uso de materiais não leva em conta os fluxos indiretamente associados. 

A intensidade do material pode ser calculada como a razão entre a quantidade de materiais usados (normalmente, 

em termos de peso) e o valor da produção econômica relacionada. 

A produtividade de recursos refere-se à “eficácia com que uma economia ou um processo de produção está usando 

os recursos naturais” (OCDE, 2015). Para recursos materiais, é geralmente calculado como o inverso da intensidade 

dos materiais, ou seja, expresso como dólares de produção (ou PIB) por tonelada de material. 

Fonte: OCDE, 2019. 

 

2.2  Estabelecer uma Economia Eficiente em Termos de Recursos é 

Fundamental para tornar o Crescimento mais Verde 

 

Os Recursos naturais são fundamentais para a economia e o bem-estar humano. Eles 

fornecem insumos essenciais para as produções, conforme é possível visualizar nas 

 
42 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 34-35. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Tabelas 3 e 4. Além da produção, a extração, o processamento e a destinação final de 

materiais são uma importante fonte de renda e empregos em muitos países. Essas 

atividades também impactam o meio ambiente em maior ou menor grau. Os recursos 

naturais compõem os ecossistemas que apoiam o fornecimento de serviços, como a 

regulação do clima, o controle de enchentes, os habitats naturais, as amenidades e os 

serviços culturais, necessários para desenvolver o capital humano e social. 

 

O uso de materiais provenientes de recursos naturais nos processos de produção e 

consumo geram muitas consequências ambientais, econômicas e sociais que vão além das 

fronteiras e afetam futuras gerações. Entre as consequências, merecem destaque. 43  

 

(i) as taxas de extração e esgotamento dos estoques de recursos naturais renováveis 

e não renováveis, e a extensão da colheita e produtividade natural dos estoques de 

recursos renováveis; 

(ii) as pressões ambientais associadas à extração, processamento, transporte, uso e 

descarte de materiais (como, por exemplo, poluição, resíduos, destruição de 

habitat); e seus efeitos na qualidade ambiental (ar, clima, água, solo, 

biodiversidade, paisagem), serviços ecossistêmicos e saúde humana. 

(iii) o comércio internacional e os preços de mercado das matérias-primas e outros 

bens e a produtividade e competitividade da economia. 

 

A forma como os recursos naturais e materiais são administrados, ao longo de seu ciclo 

de vida, afeta todas essas atividades. 

 
Tabela 6.3: Significado Econômico e Ambiental dos Materiais e Produtos Selecionados 

 
Material/Produto 

Selecionado  

Significado Ambiental Significado Econômico 

Alumínio . Leve (eficiência no transporte de combustível) 

. Infinitamente reciclável 

. Produção intensiva de energia (emissões de 

GEE) 

. Resíduos sólidos (lama vermelha) 

 

. Amplamente usado especialmente em 

transporte, construção, geração de eletricidade 

. Aumento da demanda global 

. Volatilidade dos preços 

. Consumo fortemente associado ao 

crescimento econômico 

Cobre . Infinitamente reciclável 

. Produção intensiva em energia 

. E-lixo 

. Amplamente utilizado em transmissão elétrica 

e construções 

. Aumento da demanda global 

. Volatilidade dos preços 

Ferro e aço . Infinitamente reciclável 

. Mercados de sucata bem desenvolvidos 

. Produção intensiva em energia 

. Metal mais amplamente utilizado e 

comercializado no mundo 

. Aumento da demanda global 

. Volatilidade dos preços 

Elementos de terras raras . Usado em tecnologias de energia limpa e 

eficiência energética 

. Reciclagem extremamente desafiadora 

. Processamento quimicamente intensivo 

. E-lixo 

. Utilizado em uma ampla variedade de 

eletrônicos de alta tecnologia 

. Falta de substitutos 

. Aumento da demanda global, problemas 

recentes da cadeia de abastecimento 

. Volatilidade dos preços 

Fósforo . Eutrofização 

. Resíduos (fosfogesso) e emissões (flúor) 

. Reciclável (com perdas) 

. Segurança alimentar 

. Apoio à produção agrícola 

Papel . Renovável / reciclável (com perdas) 

. Sequestro de carbono, habitat (florestas) 

. Potencial fonte de energia (biomassa de madeira) 

. Produção intensiva em energia e água 

. Demanda crescente, especialmente em 

economias emergentes 

. Grande variedade de produtos 

Fonte: OCDE, 2015. Elaborado por CCGI-EESP/FGV. 

 
43 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, 2013, p. 1 
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Tabela 6.4: Materiais Prioritários Identificados por Outros Estudos Nacionais e Internacionais 

 
 

Lista de matérias-primas críticas a 

nível da UE (perspectiva de 

segurança de abastecimento) 

 

 

Materiais prioritários do Painel de 

Recursos Internacionais do 

PNUMA (perspectiva ambiental) 

 

Estudos de caso da OCDE sobre 

gestão de materiais sustentáveis 

(perspectiva ambiental) 

 

1. Antimônio 

2. Berílio 

3. Cobalto 

4. Espatoflúor 

5. Gálio 

6. Germânio 

7. Grafite 

8. Índio 

9. Magnésio 

10. Nióbio 

11. Metais do Grupo Platina 

12. Elementos de terras raras 

13. Tântalo 

14. Tungstênio 

 

1. Combustíveis fósseis 

2. Biomassa agrícola (especialmente 

produtos de origem animal) 

3. Metais (especificamente aço de 

ferro e alumínio) 

 

1. Alumínio 

2. Metais críticos para telefones 

celulares (antimônio, berílio, 

paládio e platina) 

3. Fibras de madeira 

4. Plásticos (sem embalagem) 

Fonte: OCDE, 2015. Elaborado por CCGI-EESP/FGV. 

 

As tendências atuais nas demandas de materiais propõem desafios ambientais e 

econômicos. As últimas décadas testemunharam um crescimento sem precedentes na 

demanda por matérias-primas em todo o mundo, impulsionado, em particular, pela rápida 

industrialização das economias emergentes e altos níveis contínuos de consumo de 

materiais nos países desenvolvidos (PDs). 44  

 

Os mercados internacionais de commodities expandiram-se, com crescente mobilidade 

dos fatores de produção e vínculos mais estreitos entre países e regiões. Este movimento 

tem sido acompanhado por preços de commodities altamente voláteis e crescente 

competição por determinadas matérias-primas. 45 

 

Importante ter em mente que os países da OCDE são responsáveis por: 

 

. um terço de todos os recursos materiais consumidos em todo o mundo; 

. mais de dois terços da colheita de madeira; e 

. quase metade das exportações globais de matérias-primas, semiacabados e acabados. 46  

 

Enfrentar a escala desses desafios requer políticas ambiciosas para estimular um aumento 

significativo na eficiência dos recursos, especialmente, por meio de mudanças técnicas e 

inovação. Mas, sem dúvida, o investimento irá melhorar a eficiência dos recursos criando 

produtos, mercados e oportunidades de emprego. 

 

 
44 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
45 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. OECD. Material 

Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
46 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. OECD. Material 

Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
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O estabelecimento de uma economia eficiente, em termos de recursos, é fundamental para 

o crescimento verde.47 Requer a implementação de políticas voltadas ao aumento da 

produtividade dos recursos e gerenciamento sustentável dos recursos naturais e materiais, 

com base no princípio Reduzir, Reutilizar e Reciclar (os 3Rs). Para ter sucesso, essas 

políticas devem ser estruturadas em uma sólida base de conhecimento sobre o fundamento 

material da economia, fluxos de materiais internacionais e nacionais e sobre os fatores 

que impulsionam as mudanças no uso de recursos naturais e produtividade material ao 

longo do tempo, entre os países e nos diferentes setores da economia. 

 

2.3 O Aumento da Utilização Mundial de Recursos Materiais e Minerais 

tem sido uma Tendência Global 

 

O crescimento da extração de bens materiais e minerais foi impulsionado tendo em vista 

o aumento da demanda global por minerais de construção, biomassa para alimentos e 

rações, detentores de energia fóssil. Estes três grupos de materiais respondem por 80% da 

extração global total de materiais. 48 

 

Em matéria de extração, o índice “Extração Doméstica Utilizada” (DEU) mede o fluxo 

de materiais provenientes do meio ambiente e que entram na economia para serem 

transformados ou incorporados em produtos. 49 

 

Por sua vez, o “consumo de materiais domésticos” (DMC) fornece uma medida da 

quantidade de materiais diretamente consumidos pelas atividades econômicas dentro de 

um país. A sigla DMC corresponde à DEU, mais importações e menos exportações. 50 

 
Figura 6.7: Extração de Recursos Materiais Globais 

 

 
Fonte: SERI (Sustainable Europe Resource Institute). 

 
47 Em matéria de crescimento verde, vide o documento “Declaration on Green Grouth”, da OCDE 2019. 

Disponível em: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0374>. Acesso em: 28 

de março de 2021.  
48 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. OECD. Material 

Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
49 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. OECD. Material 

Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
50 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. OECD. Material 

Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
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A partir da Figura 6.7, que aborda os índices de extração de recursos materiais em termos 

globais, é possível depreender em relação a cada uma das fontes as seguintes 

especificações, constantes na Tabela 

 
Tabela 6.8: Especificações sobre os Recursos Materiais Extraídos Globalmente 

 
Materiais originados de 

estoques de recursos 

naturais não renováveis 

dominam 

progressivamente a 

mistura de materiais. 

 

 

Ao longo do último século, a extração de recursos de estoques não renováveis 

cresceu, enquanto a extração de estoques renováveis diminuiu, refletindo a mudança 

na base da economia global da agricultura para a indústria. Antes responsável por 

cerca de 75% da extração global de materiais, a biomassa hoje responde por menos 

de um terço da extração total. A extração de recursos não renováveis representa, por 

sua vez, mais de dois terços da extração global de materiais, com minerais de 

construção configurando mais de 30% do DEU global em 2008, 20% portadores de 

energia fóssil e 13% de metais e minérios. Os minerais industriais respondem por 

cerca de 2% da extração global. Embora o uso global de materiais tenha aumentado 

constantemente, o crescimento varia entre os grupos de materiais. 

 

Metais. 

 

 

Nos últimos 30 anos, o maior crescimento na demanda de matéria-prima tem sido 

por minérios de metal. A extração global de metais mais do que dobrou entre 1980 

e 2008, passando de 3,5 para 8,2 Gt ou 133%, uma taxa equivalente ao crescimento 

econômico global. Mas, o crescimento não seguiu uma trajetória ascendente 

constante. Após declinar no início da década de 1990, o crescimento na extração de 

metal testemunhou um aumento significativo nos anos 2002. Essa aceleração foi 

devido à alta demanda de países que estão entrando em sua fase de desenvolvimento 

intensivo em energia e materiais, juntamente com altos níveis de consumo nas 

economias desenvolvidas. 

 

Minerais de construção. 

 

 

A demanda por minerais de construção, por sua vez, cresceu rapidamente, 

aumentando em 8,7 Gt ou 80% de 1980 a 2008. O crescimento econômico e a 

expansão associada do setor de construção têm uma forte influência na demanda. A 

demanda por minerais de construção também está ligada a mudanças na demografia 

(como, por exemplo, quantidade e tipo de moradia necessária) e riqueza média 

(como, por exemplo, o tamanho das moradias), assim como fatores específicos do 

país (ou seja, geografia, planejamento urbano, preferências do consumidor). Da 

mesma maneira que ocorre com os minérios de metal, a extração global de minerais 

de construção passou por uma aceleração no início dos anos 2000. 

 

Portadores de energia 

fóssil. 

 

 

A extração global de portadores de energia fóssil foi menor do que a de minerais 

de construção, apresentando um crescimento de 4,8 Gt ou 60% entre 1980 e 2008. 

Ao longo da década de 1990, quando os preços reais do petróleo bruto eram 

relativamente baixos, a extração de portadores de energia fóssil se estabilizou e em 

alguns anos até diminuiu. Mas, no início dos anos 2000, de forma semelhante aos 

minérios de metal e minerais de construção, a extração começou a crescer 

novamente impulsionada pela expansão da economia global. 

 

Biomassa para alimentos e 

rações. 

 

 

De 1980 a 2008, a população mundial e a extração de biomassa agrícola para 

alimentação humana e animal elevaram-se em, aproximadamente, 50%. O aumento 

dos níveis de renda também acarretou mudanças nos hábitos alimentares. O 

consumo de carne, em particular, tende a aumentar com o aumento da renda. Uma 

quantidade maior de biomassa (em termos de ração) é necessária para sustentar uma 

dieta à base de carne, em relação a uma dieta vegetariana. 

 

Madeira e minerais 

industriais. 

 

 

A colheita de madeira e a extração de minerais industriais experimentaram taxas de 

crescimento mais lentas. A extração de madeira cresceu menos de 20% entre 1980 

e 2008, um montante significativamente inferior ao crescimento populacional. O 

aumento da reciclagem e a competição de papel da mídia digital provavelmente 

contribuiu para a redução da demanda por fibra de madeira. O crescimento na 

extração de minerais industriais foi mais volátil do que outros grupos de materiais 

e diminuiu quase 30% entre 1980 e 2008. No entanto, os números devem ser 

interpretados com cautela, uma vez que este grupo consiste em uma variedade de 

minerais que vão desde rocha fosfática a diamantes. 

 

A extração de materiais 

aumenta em dois terços 

Somando-se aos 62 Gt de recursos materiais extraídos e que entraram na economia 

em 2008, e 44 Gt adicionais de materiais extraídos, mas não utilizados no processo 
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quando os materiais não 

utilizados são 

considerados. 

 

 

de produção. Estes materiais, referidos como extração doméstica não utilizada 

(UDE), incluem estéril de mineração, resíduos da colheita e pesca por carcaça. 

A extração não utilizada é relevante, sobretudo, para alguns materiais. Representa 

cerca de 70% da extração total associada a portadores de energia fóssil (devido ao 

grande volume de materiais não utilizados associados à extração de carvão) e quase 

a metade para metais, mas apenas 10% ou menos para biomassa e minerais de 

construção. Com a extração não utilizada levada em consideração, os 

transportadores de energia fóssil ultrapassam a biomassa e os minerais de 

construção como o recurso material dominante extraído globalmente, respondendo 

por mais de 40% da extração em 2008. 

A extração doméstica não utilizada cresceu a uma taxa mais elevada do que a 

extração doméstica utilizada, superando o dobro do montante entre 1980 e 2008, 

em comparação a um aumento de dois terços na DEU. O aumento da produção de 

carvão, especialmente na Austrália, China, Índia e Indonésia, a partir de 2002, é 

provavelmente o fator responsável por acarretar esse forte crescimento em DEU 

globalmente, assim como o aumento da extração de minério de metal. 

 

Fonte: OCDE, 2013. Elaborado por CCGI-EESP/FGV. 

 

2.4  De Resíduos a Recursos: Fechando o Ciclo em uma Economia 

Circular 

 

A economia circular propõe uma mudança na forma de consumir, partindo-se do design 

dos produtos e alcançando a nossa relação com as matérias-primas e os resíduos. O 

planeta é regido por uma inteligência, por meio da qual este organismo vivo é capaz de 

gerir-se e autorregular-se em um processo cíclico. 

 

A energia é provida pelo sol em abundância e todo o “lixo” de uma espécie é alimento de 

outra. Todos os seres vivos, animais, minerais e vegetais, nascem e morrem e se 

transformam em energia para o ambiente novamente. O ciclo se desenvolve em harmonia, 

ou deveria. No entanto, cada vez mais, o ser humano vem provocando o desequilíbrio 

nessa balança e tornando difícil aos serviços ecossistêmicos suportarem ou se 

recuperarem51. 

 

Estudos apontam que a economia circular pode ser uma solução para minimizar o impacto 

humano no meio ambiente. O sistema de economia circular reuniu uma série de conceitos 

originados no último século, dentre os quais: design regenerativo, economia de 

performance, cladle to cradle (do berço ao berço), ecologia industrial, biomimética, blue 

economy e biologia sintética para desenvolver um modelo estrutural para a regeneração 

da sociedade52. 

 

A economia circular é um conceito fundado na inteligência da natureza e que se opõe ao 

processo produtivo linear, no qual os resíduos são insumos para a produção de novos 

produtos. No meio ambiente, restos de frutas consumidas por animais se decompõem e 

viram adubo para as plantas, o que também é chamado de cradle to cradle. Neste 

fenômeno não existe a ideia de resíduo, e tudo é utilizado continuamente como nutriente 

para um novo ciclo53. 

 
51 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 4. OECD. Material 

Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
52 O que é Economia Circular e quais seus princípios? Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/. Acesso em: 01 de agosto de 2021. 
53 O que é Economia Circular e quais seus princípios? Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/. Acesso em: 01 de agosto de 2021. 
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Ao alocar esta dimensão para a indústria de produtos, a cadeia produtiva seria repensada 

para que peças de eletrodomésticos usadas, viessem, por exemplo, a ser reprocessadas e 

reintegradas à cadeia de produção na condição de componentes ou materiais para a 

fabricação de outros produtos eletrônicos54. 

 

Com efeito, a economia circular é a ciência que repensa as práticas econômicas, 

superando os conhecidos três “R’s” (reduzir, reutilizar e reciclar), uma vez que ela une, 

ao menos em teoria, o modo sustentável com o ritmo tecnológico e comercial do mundo 

moderno55.  

 

Na atualidade, nosso sistema produtivo funciona de modo linear, o que sem dúvida não é 

sustentável, tendo em vista a exploração excessiva de recursos naturais e o maciço 

acúmulo de resíduos. No geral, a humanidade explora a matéria prima, produz bens e 

depois os descarta. A “absolescência programada”56 gera resíduos que não recebem novos 

usos e se acumulam exponencialmente. 

 

Além dos resíduos gerados, o esgotamento de matérias-primas também é uma grande 

preocupação. Nos termos do relatório da Ellen Mac Arthur Foundation57, cerca de 82 

bilhões de toneladas de matéria-prima são inseridas no sistema produtivo mundial todos 

os anos. Como seria possível alterar esse modelo pré-existente? 

 

 
  

 
54 O que é Economia Circular e quais seus princípios? Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/. Acesso em: 01 de agosto de 2021. 
55 O que é Economia Circular e quais seus princípios? Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/. Acesso em: 01 de agosto de 2021. 
56 A “obsolescência programada”, também denominada “obsolescência planejada”, consiste em uma 

técnica utilizada por fabricantes para forçar a compra de novos produtos, mesmo que os que já se tem 

estejam em perfeitas condições de funcionamento. A prática consiste em produzir itens já estabelecendo o 

término da sua vida útil. O conceito surgiu entre 1929 e 1930, tendo como pano de fundo a Grande 

Depressão, e visava incentivar um modelo de mercado fundado na produção em série no consumo, com 

vistas a recuperar a economia dos países naquele período. Algo semelhante ao que ocorre atualmente, em 

que o crédito é facilitado e os governantes incentivam o consumo. Um caso paradigmático nesse sentido 

foi a formação do Cartel Phoebus, sediado em Genebra, que contou com a participação das principais 

fabricantes de lâmpadas da Europa e dos EUA e propôs uma redução de custos e da expectativa de vida das 

lâmpadas de 2,5 mil horas para mil horas. De acordo com o fundador da empresa OEP Eletrics e do 

movimento “Sem Obsolescência Programada (SOP)”, Benito Muros, o movimento SCP possui três 

objetivos: “difundir o que é a Obsolescência Programada (SOP); buscar inserir no mercado mais produtos 

com duração mais longa, visando incentivar a competição; e tentar unir os movimentos sociais para mudar 

o modelo econômico atual”. (Disponível em: https://www.ecycle.com.br/2853-economia-circular.html). 
57 A Fundação Ellen MacArthur é especializada em difundir e apoiar a mudança das empresas para esse 

novo modelo, que é capaz de gerar mais de um trilhão de dólares de lucro para a economia global. Foi 

criada uma rede de parceria entre empresas (líderes e emergentes) para colaborarem no salto coletivo para 

essa nova estrutura. Essa união foi chamada “CE100” (Circular Economy Hundred) e nomes como Coca-

Cola, Unilever, Philips e Renault estão na lista. Em parceria com a Fundação Ellen MacArthur, o Google 

pretende incorporar o conceito de economia circular na infraestrutura, na operação e na cultura da empresa. 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/
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Figura 6.9: Economia Circular 

 

 
Fonte: Ícone por Kmicican em Pixabay. Imagem por Portal e Cycle. 

 

Como seria se houvesse um modelo que, ao invés de descartar os materiais não 

biodegradáveis, como televisores, máquinas lava-louças, smartphones, existisse outro em 

que estes materiais retornassem ao ciclo produtivo? 

 

E se houvesse a possibilidade de serem levados de volta a suas fábricas de origem, 

desmontados, otimizados e trazidos de volta? A economia lucra com a ausência de 

desperdício, assim como o planeta. Ao invés de seguirem uma reta final para os produtos, 

propõe-se um novo ciclo, no qual transforma-se resíduos em insumos, em nova matéria-

prima. Seriam somados novos “R’s”, dentre os quais: o de economia restaurativa e 

regenerativa58. 

 

Com o fim de alcançar um desenvolvimento sustentável, deve-se controlar os estoques 

finitos e equilibrar os recursos renováveis. Como medida inicial, seria necessário 

desmaterializar produtos e serviços (sistema que valoriza a função e a utilidade em si). 

Ainda, haveria a necessidade de aprimorar a eficiência na criação de produtos e no 

reaproveitamento de resíduos sólidos59. 

 

Na fase de concepção, os produtos devem ser desenvolvidos com materiais facilmente 

recicláveis e não perigosos (substâncias puras, não tóxicas e segregáveis). É necessário 

reduzir a contaminação a fim de maximizar a circulação dos materiais. Os objetos devem 

ser concebidos para a remanufatura, a reforma e a reciclagem. Itens que trazem 

componentes e materiais no mais alto nível de utilidade, seja no ciclo técnico e no 

biológico, otimizam a produção de recursos. Assim, os componentes materiais continuam 

circulando e contribuindo para a economia60. 

 

Em síntese, a economia circular segue uma utilização racional dos recursos. Com a 

adoção em cascata dos materiais, estes permanecem o maior tempo possível na economia. 

 
58 O que é Economia Circular e quais seus princípios? Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/. Acesso em: 01 de agosto de 2021. 
59 O que é Economia Circular e quais seus princípios? Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/. Acesso em: 01 de agosto de 2021. 
60 O que é Economia Circular e quais seus princípios? Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/. Acesso em: 01 de agosto de 2021. 
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Com a chegada ao final do ciclo para o primeiro consumidor, o produto pode ser 

compartilhado e ter ampliada a sua utilização. 

 

Com o esgotamento de resíduos do artefato, este pode se tornar material de upcycling 

(reaproveitamento), reformado, remanufaturado e, como última etapa, reciclado. As 

possibilidades de reciclagem atuais existem sobre bens de consumo que não foram 

projetados com este cuidado. A economia circular adota como ponto de partida a 

desconstrução do conceito de resíduos com a evolução de projetos e sistemas que 

privilegiem materiais naturais que possam vir a ser recuperados61. 

 
Tabela 6.5: Os Materiais extraídos da Natureza e os Resíduos Sólidos 

 
Cerca de um quinto 

dos materiais 

extraídos em todo o 

mundo acabam como 

resíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quantidade de resíduos sólidos gerados pela atividade econômica está aumentando em 

linha com o crescente consumo de recursos materiais. Muitos materiais valiosos são 

descartados como lixo e, se não forem recuperados, serão perdidos para a economia. 

Estima-se que cerca de um quinto das matérias-primas extraídas no mundo acabam como 

resíduos. Isso corresponde a mais de 12 bilhões de toneladas (Gt) de resíduos por ano. Os 

países da OCDE respondem por cerca de um terço (4 Gt) e os BRIICS por quase 60% (7 

Gt) da geração global de resíduos. 

 

Embora os países da OCDE ofereçam um quadro misto sobre a geração anual total de 

resíduos, com alguns países mostrando uma diminuição e outros o aumento, uma tendência 

geralmente positiva pode ser observada nos resíduos urbanos (representando cerca de 10% 

do total de resíduos). 

 

Desde os anos 2000, houve uma estabilização da quantidade de resíduos urbanos gerados 

por ano em cerca de 650 milhões de toneladas; a geração per capta diminuiu quase 4% 

(para 540 Kg per capita em 2009, em comparação com 560 Kg em 2000), mas permanece 

alta em comparação com o resto do mundo. 

 

Os resíduos sólidos urbanos estão cada vez mais sendo desviados dos aterros e mantidos 

na economia por meio de recuperação ou reciclagem. A parcela de material recuperado de 

resíduos municipais para reciclagem ou compostagem aumentou de 18% em 1995 para 

33% em 2009, como mostra a Figura 9. 

 

Os mercados de matérias-primas secundárias estão se expandindo e as taxas de reciclagem 

aumentaram para muitos materiais importantes, como vidro, aço, alumínio, papel e 

plásticos, com alguns alcançando níveis superiores a 80%. No entanto, existem muitos 

metais anteriores ou especiais que não são reciclados ou para os quais as taxas de 

reciclagem permanecem muito baixas. 

Fonte: OCDE, 2013. 

 

Figura 6.10: Ações Municipais de Gestão de Resíduos, Recuperação e Descarte, Países da OCDE 

 
Fonte: OCDE, 2013.  

 

 
61 O que é Economia Circular e quais seus princípios? Disponível em: 

https://www.ecycle.com.br/economia-circular/. Acesso em: 01 de agosto de 2021. 
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• As Minas Urbanas configuram importante e desvalorizada fonte de matéria-prima.  

 

As matérias-primas são, geralmente, extraídas ou produzidas a partir de estoques de recursos 

naturais. Materiais valiosos também podem ser obtidos com a recuperação e reciclagem de 

resíduos sólidos, desviando os materiais do fluxo de resíduos antes do descarte final. Eles também 

podem ser extraídos de locais de disposição final de resíduos, como aterros sanitários. Recursos 

valiosos também são encontrados no ambiente construído e nos produtos e aparelhos em uso. 

Essas “minas urbanas” são uma fonte importante de minerais e metais para a indústria (como 

exemplo, equipamentos elétricos e eletrônicos) e uma fonte potencialmente importante de 

matérias-primas no futuro. 

 

Atualmente, pouco se sabe sobre o tamanho e o valor das minas urbanas. As estimativas que 

quantificam a quantidade de matéria-prima bloqueada na economia indicam que o tamanho das 

futuras minas urbanas é significativo. Estimativas confiáveis foram feitas para apenas alguns 

metais. Como exemplo, os estoques antropogênicos de ferro são estimados entre 12 e 18 milhões 

de toneladas ou cerca de 15-20% das reservas globais de minério de ferro em 2011. Essas são 

estimativas de reciclagem, livres de restrições técnicas ou econômicas. 

 
 

Tabela 6.6: O Ciclo do Material Comercial e os 3Rs *: Fechando o Ciclo 

 

* 3R e iniciativas de economia circular visam fechar ciclos de materiais e estender a vida útil dos materiais por meio 

de um uso mais longo, reutilização e remanufatura, e o aumento do uso de matérias-primas secundárias. Essas 

iniciativas também visam a substituição de materiais: utilizando materiais de menor impacto ambiental e 

substituindo os mais prejudiciais ao meio ambiente.  

As consequências ambientais da utilização de recursos naturais e materiais ocorrem em diferentes fases do ciclo dos 

recursos e afetam a quantidade e qualidade dos estoques de recursos naturais e a qualidade dos ecossistemas e meios 

ambientais. Os tipos e intensidade dessas consequências dependem do tipo e da quantidade de recursos naturais e 

materiais utilizados, da maneira como esses recursos são usados e administrados e do tipo e localização do ambiente 

natural de onde se originam. 
Fonte: OCDE, 2013. 

 

2.5 Melhores Políticas para um Crescimento Mais Verde 

 

Os países da OCDE devem realizar esforços adicionais significativos, internamente e no 

contexto internacional, para melhorar ainda mais a eficiência dos recursos e a 

produtividade material de suas economias em todas as fases do ciclo de vida material, 

para com isso evitar o desperdício de recursos e mudar para uma economia circular. 

 

As decisões e ações adotadas para perseguir esses objetivos, no geral, relacionam-se a 

muitas áreas de política, que se estendem desde economia, comércio, inovação e 

desenvolvimento de tecnologia, até recursos naturais, gestão ambiental e saúde humana. 

Incluem medidas e investimentos para apoiar mudanças e inovações tecnológicas, e para 

promover abordagens integradas orientadas para o ciclo de vida, como políticas 3R e 

gestão sustentável de materiais.62  

 

Incluem, ainda, esforços em políticas comerciais, como as políticas que regulam o 

comércio de certos resíduos ou afetam o comércio de matérias-primas, a cooperação 

internacional e o desenvolvimento de capacidades. Alguns dos principais desafios estão 

ligados à dimensão transfronteiriça e à complexidade da maioria das cadeias de 

abastecimento e ao grande número de atores econômicos que devem estar envolvidos e 

engajados nestas políticas63 

 
62 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, 2013, p. 11. 
63 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, 2013, p. 11. 
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Tabela 6.7: Gestão Sustentável de Materiais 

 
A gestão sustentável de materiais (ou SMM, na sigla em inglês) é definida como uma abordagem para promover o 

uso sustentável de materiais, integrando ações que visam reduzir os impactos ambientais negativos e preservar o 

capital natural ao longo do ciclo de vida dos materiais, levando em consideração a eficiência econômica e a equidade 

social. 

 

Os princípios-chave a serem utilizados no desenvolvimento de políticas e estratégias de SMM são: a preservação 

do capital natural, a perspectiva do ciclo de vida, o uso de toda a gama de instrumentos de política e a abordagem 

de múltiplas partes interessadas. 

 

Fonte: OCDE, 2013. 

 

2.6 Melhores Informações para Melhores Políticas 

 

Diante deste quadro, seria aconselhável que os países se esforçassem para monitorar o 

progresso em relação à produtividade e ao uso sustentável de recursos naturais e 

materiais, a fim de medir os estoques e fluxos de recursos naturais e melhorar a 

disseminação do conhecimento sobre os impactos ambientais associados. 

 

Um trabalho considerável foi realizado nos últimos dez anos para desenvolver métodos 

voltados à análise dos fluxos de materiais e indicadores apropriados para monitorar o 

progresso. Cerca de dois terços dos países da OCDE desenvolveram iniciativas nessa 

área. Na Europa, o relato dos fluxos de materiais tornou-se obrigatório. A iniciativa é 

apoiada pelo trabalho sobre contas de recursos naturais, que geralmente se concentra nos 

recursos e materiais econômica e ambientalmente mais importantes dos países, assim 

como pela adoção, pela ONU, do Sistema de Contabilidade Econômica-Ambiental 

(SEEA) como um padrão internacional.64 

 

Há, no entanto, capacidade considerável para uma análise mais profunda dos recursos e 

materiais específicos e das interações entre esses recursos. O trabalho futuro deverá 

fortalecer a análise dos fluxos relacionados ao comércio e dos fluxos de matérias-primas 

secundárias, de seus vínculos com os preços das commodities e os mercados de 

reciclagem, e dos vínculos com estoques naturais e antropogênicos de materiais. As 

lacunas de informações mais importantes estão relacionadas aos seguintes fatos65: 

 

• Fluxos de materiais que não entram na economia como transações, mas que são 

relevantes do ponto de vista ambiental, incluindo materiais unificados e fluxos indiretos 

associados ao comércio. Um dos desafios para estimar os fluxos indiretos decorre das 

lacunas nos dados físicos sobre o comércio internacional. 

• Fluxo de resíduos, materiais recicláveis e matérias-primas secundárias. A distinção entre 

matérias-primas primárias e secundárias é crucial para avaliar a produtividade dos 

recursos e as tendências de desacoplamento. 

• A mineração urbana é uma área de crescente interesse, mas com exceção de alguns dos 

metais industriais mais comuns, existem estimativas insuficientes do tamanho dos 

estoques antropogênicos para formar uma imagem confiável do seu potencial para 

 
64 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, 2013, p. 11-12 
65 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 12. OECD. Material 

Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
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contribuir para o abastecimento futuro, e como ele evolui com o tempo e em relação aos 

estoques virgens. 

 

Trabalhos futuros também precisarão explorar mais as consequências ambientais do uso 

de recursos materiais, assim como as oportunidades econômicas e ambientais 

proporcionadas pela melhoria da produtividade dos recursos, de modo a66: 

 

• Desenvolver métodos para avaliar os impactos ambientais do uso de recursos ao longo 

do ciclo de vida dos materiais e dos produtos que os incorporam, incluindo impactos dos 

recursos que foram comercializados. 

• Fornecer informações em nível industrial e de materiais específicos para indicar 

oportunidades de melhoria no desempenho e ganhos de eficiência nos processos de 

produção e consumo. 

• Desenvolver bancos de dados compatíveis para materiais e substâncias essenciais, 

incluindo matérias-primas críticas, substâncias ambientalmente prejudiciais e substâncias 

que desempenham um papel nos ciclos biogeoquímicos globais. 

 

Esforços contínuos estão sendo empreendidos pela OCDE para auxiliar no 

desenvolvimento e uso de dados de fluxo de materiais e indicadores de produtividade de 

recursos67 Referidas iniciativas ocorrem em colaboração com o PNUMA e seu 

International Resource Panel, o Eurostat e inúmeros institutos de pesquisa. 

 

3  O Crescimento Populacional e o Aumento da Renda   

 

O crescimento populacional e a convergência de renda, juntos, impulsionam o 

crescimento da economia global. O aumento projetado da população e a triplicação dos 

níveis de renda per capita global encontram-se combinados com a quadruplicação do PIB 

global. Conforme já mencionado, grandes populações e a rápida elevação dos padrões de 

vida na República Popular da China (China) e, em menor grau, na Índia e no resto do 

Sudeste Asiático, irão impulsionar o crescimento global. 68  

 

No entanto, o crescimento global é projetado para ser menor daqui para frente. A taxa de 

crescimento anual do PIB global deve se estabilizar abaixo de 2,5% ao ano, um ponto 

percentual abaixo da média na virada do século. Um fator-chave para que isso aconteça 

é o declínio na taxa de crescimento da China, que é apenas parcialmente compensado por 

um forte crescimento em outras economias emergentes, como a Índia, seguido por alto 

crescimento em grandes partes da África Subsaariana.69  

 
66 OECD. Material Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 12. OECD. Material 

Resources, Productivity and the Environment: Key Findings, p. 2. Available at: 

https://www.oecd.org/greengrowth/MATERIAL%20RESOURCES,%20PRODUCTIVITY%20AND%20

THE%20ENVIRONMENT_key%20findings.pdf 
67 OECD Green Growth Papers (2018). Compiling Mineral and Energy Resource Accounts According to 

the System of Environmental Economic Accounting (SEEA) 2012. A Contribution to the Calculation of 

Green Growth Indicators, March 2018. Available at: <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-

en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858F

AEF>. 
68 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 6. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
69 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 6. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
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As projeções econômicas também são caracterizadas por mudanças na estrutura da 

economia. A principal mudança é o deslocamento da demanda de bens manufaturados e 

agrícolas para serviços. Em nível global, projeta-se que a participação dos serviços 

aumente de 50% para 54%. Este fenômeno é impulsionado pelo crescimento da renda, 

digitalização e envelhecimento. 

 
Tabela 6.8: A Criação de uma Perspectiva Global para 2060 para o Uso Futuro de Materiais em Nível 

Setorial e Regional para 61 Materiais Diferentes consiste em três Etapas Principais 

 
1. Projeção de tendências nos impulsionadores econômicos do uso de materiais: Um modelo de equilíbrio geral 

global abrangente é desenvolvido, representando a dinâmica complexa entre as atividades econômicas em todos os 

setores e regiões. 

2. Vinculação do uso de materiais à atividade econômica mais relevante: Os recursos de biomassa estão vinculados 

às atividades de produção agrícola; combustíveis fósseis para setores de extração de combustível. Metais e minerais 

não metálicos estão ligados à entrada de produtos de mineração nos setores de processamento, incluindo 

processamento de metal e construção. 

3. Vinculação das atividades econômicas e do uso de materiais às pressões ambientais: As emissões de gases de 

efeito estufa estão vinculadas ao gerenciamento de materiais e outras atividades econômicas. Uma gama mais ampla 

de impactos do ciclo de vida está conectada à extração e processamento de metais e materiais de construção. 

Essas projeções são feitas com o modelo ENV-Linkages sem a suposição de nova política, refletindo assim o cenário 

de políticas implementadas em 2017. O cenário de base descreve um possível desenvolvimento futuro e não se 

caracteriza como uma previsão. 

Fonte: OCDE, 2018. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 
Figura 6.11: Os Padrões de Vida são Projetados para Convergir Gradualmente 

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 
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Figura 6.12: Economias Emergentes Impulsionam o Crescimento Projetado do PIC Global 

 

 
Fonte: OCDE, 2018.  

 

3.1 Tendências Socioeconômicas e Tecnológicas impulsionam o Uso 

Futuro de Materiais 

 

As projeções do Global Material Resources Outlook até 2060 baseiam-se em três 

tendências socioeconômicas importantes que afetam o uso de materiais. Uma 

compreensão pormenorizada sobre a evolução da economia global e sobre como 

diferentes atividades econômicas se relacionam ao uso de materiais distintos é essencial 

para uma compreensão do uso futuro de materiais. 

 

a) Convergência de Renda 

 

Fortes vínculos entre crescimento econômico e, especialmente, convergência nos níveis 

de renda entre os países, e investimento, infraestrutura e construção impulsionam um 

aumento sólido no uso global de materiais. À medida que as economias dos países de 

crescimento rápido amadurecem e desenvolvem a infraestrutura, o uso de minerais e 

metais não metálicos aumenta fortemente. Isso tem ocorrido na China nas últimas duas 

décadas e está previsto para acontecer em muitos países asiáticos e africanos nas próximas 

décadas, conforme demonstrado na Figura 12. À medida que o crescimento da construção 

na China gradualmente chega ao fim, sua demanda por materiais de construção pode 

estabilizar abaixo de 25 Gt por ano após 2025. 70 

 

 

 
70 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 8. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Figura 6.13: O Crescimento Econômico Impulsiona o Uso de Materiais de Construção 

 
Fonte: OCDE, 2018.  

 

b) Mudança Estrutural 

 

A demanda de serviços por parte de empresas, governo e famílias, deverá aumentar mais 

rapidamente do que a demanda por produtos agrícolas e industriais e, com isso, levar a 

mudanças estruturais na economia. 

 

Nos setores de serviços com menor intensidade de materiais (uso de materiais por unidade 

de produção) do que na agricultura e na indústria, a intensidade global de materiais da 

economia tende a diminuir até 2060. As altas taxas de crescimento do produto e a baixa 

intensidade de materiais para os setores de serviços são mostradas na Figura 12. Veículos 

motorizados e eletrônicos têm baixa intensidade total de materiais, mas são usuários 

relativamente grandes de metais e, portanto, impulsionam o rápido aumento no uso de 

metais. 71 

 

c) Melhorias de Tecnologia 

 

As melhorias tecnológicas retardam o crescimento no uso futuro de materiais, apesar do 

crescimento da produção. Projeta-se que essas reduções na intensidade de materiais 

ocorram em todos os principais setores da economia, embora a taxas amplamente 

variáveis, conforme mostrado na Figura 13. Juntos, a convergência de renda, a mudança 

estrutural e os desenvolvimentos tecnológicos devem levar a uma relativa dissociação do 

material primário utilizado globalmente.72 

 

 

 

 

 
71 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 8. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
72 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 8. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Figura 6.14: Mudanças Estruturais e Desenvolvimentos de Tecnologia reduzirão a Intensidade Global 

de Materiais 

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

3.2 O Uso de Materiais irá Desacoplar Parcialmente do Crescimento 

Econômico 

 

O uso futuro de materiais segue as tendências econômicas acima mencionadas e é 

projetado para dobrar como resultado de forças econômicas opostas. Este momento, 

provavelmente, resultará em uma relativa dissociação do crescimento econômico e do uso 

de materiais para todos os principais grupos de materiais (biomassa, combustíveis fósseis, 

metais e minerais não metálicos) e para materiais primários e secundários. 

 

a) O Uso Global de Materiais é Projetado para Dobrar 

 

O uso global de materiais primários e, portanto, a extração global de materiais primários, 

deve dobrar nas próximas décadas no cenário de linha de base central (de 79 GT em 2011 

para 167 Gt em 2060). Conforme consta na Figura 14, este é o efeito líquido de três 

tendências principais. 73  

 

(i) Se o uso de materiais acompanhasse o crescimento econômico (medido como 

crescimento do produto interno bruto), o uso total de materiais ultrapassaria 350 Gt em 

2060. 

 

(ii) Levar em consideração os efeitos da mudança estrutural, incluindo a servitização da 

economia, retarda o crescimento do uso de materiais em relação ao crescimento do PIB 

global e aumentaria para 250 Gt de uso total de materiais até 2050. 

 

 
73 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 10. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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(iii) O desacoplamento adicional (projetado em 84 Gt em 2060) vem de mudanças na 

tecnologia, incluindo melhorias de eficiência na produção. Juntos, todos esses efeitos 

implicam em um cenário de linha de base central onde os materiais usados quase dobra. 

 
Figura 6.15: O Uso Global de Materiais é Projetado para Dobrar 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

b) O Uso de Materiais Crescerá sob uma Variedade de Cenários de Crescimento 

Populacional e Econômico 

 

A variação dos pressupostos sobre o crescimento populacional e a taxa na qual os países 

alcançam os níveis de renda introduz uma faixa de incerteza de cerca de 20% em ambos 

os lados do cenário de linha de base central. Em todos os casos, entretanto, o uso global 

de materiais ainda deve crescer com o tempo, conforme ilustrado na Figura 15. Uma 

convergência econômica mais rápida implica um maior uso de materiais, especialmente 

para materiais de construção e metais. Da mesma forma, o crescimento populacional mais 

rápido estimula o uso de materiais, desde que esses dois não estejam totalmente 

dissociados. Mudanças nos desenvolvimentos setoriais e tecnológicos também afetarão o 

uso de materiais, mas não puderam ser quantificadas. 74  

 

 
  

 
74 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 11. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Figura 6.16: O Crescimento no Uso de Materiais depende das Premissas de Crescimento Econômico e 

Populacional  

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

c) A Intensidade dos Materiais é Projetada para Diminuir 

 

Paralelamente ao crescimento do uso de materiais, projeta-se que a intensidade dos 

materiais diminua gradualmente ao longo do tempo. Enquanto o PIB global deve crescer 

em média 2,8% ao ano entre 2011 e 2060, o uso global de materiais primários deve crescer 

1,5% ao ano. A intensidade dos materiais da economia global é, portanto, projetada para 

diminuir em 1,3% ao ano em média, com melhorias ocorrendo principalmente após 2025 

conforme a economia se orienta para mais serviços globalmente e o crescimento da 

construção em economias emergentes (especialmente a China) deve desacelerar. 75  

 

d) Nem Todos os Materiais Crescem com a Mesma Rapidez, pois estão Ligados 

a Diferentes Atividades Econômicas 

 

- Metais são projetados para crescer mais rápido. Até 2060, projeta-se que os metais 

aumentem de 7 para 19 Gt por ano (vide Figura 16). O rápido aumento vale para metais 

primários e secundários (reciclados), e para Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, China, África 

do Sul (BRIICS), e países em desenvolvimento (PEDs). 76 

 

- Minerais não metálicos, como materiais de construção. A previsão é de que devem 

crescer de 35 Gt em 2011 para 82 Gt em 2060. Seu uso crescerá especialmente rápido no 

 
75 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 12. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
76 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 12. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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curto prazo, dados seus fortes vínculos com as necessidades de investimento e construção 

e a falta de alta reciclagem de valor. 77 

 

- O aumento mais forte em minerais não metálicos é projetado para PEDs, enquanto a 

China enfrenta uma saturação na demanda de materiais de construção. Nos países da 

OCDE, também é provável que o crescimento de minerais não metálicos seja maior do 

que outros grupos de materiais. 

 

- A extração global (e, portanto, o uso) de recursos de biomassa não deve dobrar no 

período, ou seja, permanecerá bem abaixo da taxa média de crescimento econômico, 

refletindo a baixa elasticidade-renda da demanda por alimentos. 78 

 

- O uso de combustíveis fósseis segue as tendências projetadas em eficiência energética 

e não dobrará em 2060. 79 

 
Figura 6.17: O Uso de Materiais Aumenta para Todos os Grupos de Materiais 

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

e) A Evolução da Reciclagem e Uso de Materiais Secundários 

 

Estudos mostram que a reciclagem se tornará gradualmente mais competitiva do que a 

mineração de minerais, graças aos desenvolvimentos tecnológicos projetados e às 

mudanças nos preços relativos dos produtos nos insumos. Como consequência, há o 

crescimento do setor de reciclagem, superando o crescimento da mineração, conforme 

ilustrado na Figura 17), assim como o crescimento do PIB, embora com menos 

intensidade. 

 
77 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 12. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
78 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 12. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
79 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 12. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Por sua vez, o cenário de base central projeta uma redução moderada até 2060 na 

participação de metais não ferrosos secundários. Um fator chave para isso é que o 

aumento na demanda total de materiais só pode ser facilmente atendido pelo aumento do 

uso de materiais primários e secundários. Os custos de mão-de-obra relativamente 

elevados para métodos de produção secundários também dificultam a penetração de 

metais não ferrosos secundários na projeção da linha de base central. Em 2017, na maioria 

dos países, as atividades de mineração representaram menos de 1% do PIB e a reciclagem, 

menos de 0,25% do PIB. 80 

 
Figura 6.18: A Reciclagem deve Crescer Mais Rápido do que a Mineração ou o Uso de Materiais 

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

f) Os Padrões Regionais de Uso de Materiais estão Mudando Significativamente 

 

O maior crescimento no uso de materiais está projetado para ocorrer nas economias 

emergentes e em desenvolvimento, as quais, provavelmente, aumentarão suas taxas de 

crescimento econômico nas próximas décadas. As tendências na região da OCDE são 

bastante estáveis em comparação: o crescimento populacional e de renda relativamente 

lentos e uma tendência contínua de desacoplamento relativo levam a um aumento nos 

níveis de uso de materiais de 22 Gt em 2011 para 39 Gt em 2060. A intensidade dos 

materiais na OCDE provavelmente diminuirá de 0,5 a 0,3 Kg / USD entre 2011 e 2060, 

nos termos demonstrados na Figura 18. 81  

 

A intensidade do material deverá diminuir mais na China e na Índia, onde o boom da 

infraestrutura está chegando ao fim. Mesmo assim, como os níveis de atividade 

econômica permanecem elevados, os níveis de uso de materiais em 2060 devem aumentar 

 
80 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 13. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
81 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 14. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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para 38 Gt na China e 23 Gt na Índia, ante os níveis de 2011 de 27 Gt e 6 Gt, 

respectivamente. 82 

 

A tendência projetada nos PEDs é de aceleração da atividade econômica e do uso de 

materiais, com menos espaço para desacoplamento. No geral, os países não pertencentes 

à OCDE, exceto China e Índia, devem aumentar o uso de materiais de 24 Gt em 2011 

para 67 em 2060. 83 

 
Figura 6.19: A Intensidade dos Materiais está Projetada para Diminuir em 2060 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

g) Vinculando Fluxos de Materiais a Fluxos Econômicos 

 

Os fluxos de materiais estão ligados aos fluxos econômicos no nível setorial, conforme 

detalhado na Figura 19. O conjunto de dados sobre fluxos de materiais físicos do 

International Resource Panel84 é usado como base para a projeção da extração de material 

primário. 

 

O princípio básico para a ligação é que os fluxos físicos (uso de materiais em toneladas) 

para cada um dos 61 materiais sejam associados ao fluxo econômico correspondente 

(demanda de materiais em dólares americanos). Um coeficiente de uso físico por US$ de 

demanda é calculado e usado para projetar o uso de materiais até 2060. 
 

 

 
82 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 14. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
83 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 14. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
84 UN Environment (2018), Global Material Flows Database. Available at: www.resourcepanel.org/global-

material-flows-database. 
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Figura 6.20: Materiais de Construção Dominam o Uso Total de Materiais em 2011 e 2060 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

3.3 Extração e Uso de Materiais têm Graves Consequências Ambientais 

 

As atividades econômicas que impulsionam o uso de materiais têm uma série de 

consequências ambientais. Essas consequências resultam da obtenção de materiais (como 

exemplo, emissões de gases de efeito estufa da extração e processamento de materiais 

primários), do uso deles (como exemplo, poluição do ar causada pela queima de 

combustíveis fósseis) e do descarte (por exemplo, poluição do ar, solo e água de resíduos 

de aterro). Há também implicações para o cumprimento dos “Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável” 85  

 
Tabela 6.9: Uso de Materiais e os Links para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

 
O desenvolvimento das variáveis econômicas e ambientais no cenário da linha de base tem um efeito misto no 

cumprimento das metas definidas pelos “Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU” (SDFs) para 2030. 

Projeta-se que algumas dessas metas, como a duplicação da produtividade agrícola como meta do ODS2, serão 

quase alcançadas sem o auxílio de novas políticas, embora a sustentabilidade das práticas agrícolas que estão por 

trás desse aumento de produtividade permaneça problemática. 

 

 
85 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 16. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Para outras metas, a projeção da linha de base está ainda fora do caminho. Como exemplo, as taxas de crescimento 

da renda per capita para economias em desenvolvimento são projetadas em cerca de 4% ao ano para o período de 

2015-2030, bem abaixo da taxa de crescimento de 7% almejada no ODS8. No entanto, esse crescimento de renda 

projetado ajudará a ter a proporção de pessoas que vivem em províncias, conforme almejado pelo ODS1. 

 

A dissociação absoluta do uso de materiais e degradação ambiental do crescimento do PIB é almejada no ODS 8.4; 

entretanto, as projeções da linha de base mostram apenas um progresso limitado. Da mesma forma, o ODS 12.2 visa 

diretamente a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais, mas a projeção de base do aumento do uso 

de materiais primários destaca a necessidade de políticas mais ambiciosas para separar a atividade econômica do 

uso de materiais.  

 

Fonte: OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 17. 

 

a) O Uso de Materiais Contribui Fortemente para as Mudanças Climáticas 

 

Grande parte das emissões de gases de efeito estufa (GEE) está diretamente ligada à 

gestão de materiais, conforme ilustrado na Figura 20. Estes vêm da queima de 

combustíveis fósseis para energia, da agricultura, da manufatura e da construção. A maior 

extração e uso de materiais contribui para um aumento global nas emissões de GEE, 

mesmo que sua contribuição para as emissões gerais seja projetada para diminuir em 

relação às emissões não relacionadas ao gerenciamento de materiais. As emissões totais 

são projetadas para atingir 75 Gt CO2 -eq. em 2060, dos quais a gestão de materiais 

constituiria aproximadamente 50 Gt CO2 -eq. 86  

 

As ambições do Acordo de Paris, incluindo as Contribuições Nacionalmente 

Determinadas (NDC) e o objetivo “bem abaixo de dois graus”, não seriam alcançadas no 

cenário de linha de base central. Esforços de política adicionais são necessários para 

atender a essas metas, como incluir políticas destinadas a reduzir as emissões de GEEs 

em um pacote abrangente de políticas de gestão de recursos. 87 

 
  

 
86 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 17. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
87 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 17. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
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Figura 6.21: A Gestão de Materiais é um dos Principais Impulsionadores do Aumento das Emissões de 

GEE  
 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

b) Materiais Distintos requerem Respostas Políticas Personalizadas 

 

As prioridades das políticas devem ser determinadas considerando-se as ligações entre o 

uso de um material específico e os seus fatores econômicos, somados aos seus impactos 

no meio ambiente e a criticidade de seu fornecimento. As oportunidades para substituir 

materiais secundários por materiais primários também são importantes para determinar 

as respostas das políticas. 

 

Os indicadores macroeconômicos da produtividade dos materiais confundem a imagem e 

obscurecem as percepções sobre o que impulsiona o uso dos materiais. Os países em 

diferentes níveis de desenvolvimento usam recursos materiais distintos e têm, nesse 

sentido, diferentes oportunidades para dissociar o uso de materiais do crescimento 

econômico. É necessária uma abordagem granular para compreender quais intervenções 

políticas podem melhorar a eficiência dos recursos em nível setorial e como as principais 

consequências ambientais podem ser evitadas. Uma política de recursos eficaz, portanto, 

depende de uma compreensão detalhada dos motores econômicos do uso de materiais e 

das consequências ambientais. 88  

 

Os objetivos da eficiência dos recursos e das políticas de economia circular são múltiplos, 

dentre os quais: aumentar a reciclagem, aumentar a quota de recursos secundários, reduzir 

os fluxos de resíduos, impulsionar o crescimento econômico, aumentar o emprego, evitar 

impactos ambientais, entre outros. Esta multiplicidade de objetivos de política requer uma 

combinação de políticas cuidadosamente equilibrada. O Guia de Políticas da OCDE sobre 

Eficiência de Recursos89 fornece algumas recomendações genéricas. 

 

 
88 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 20. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
89 OECD (2016), Policy Guidance on Resource Efficiency, OECD Publishing, Paris. Available at: 

<https://doi.org/10.1787/9789264257344-en>. 
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Para avançar em direção a percepções políticas de forma pormenorizada e operacional, é 

necessária a quantificação das principais ligações entre a atividade econômica, o uso de 

materiais e as atividades ambientais. As projeções do cenário de linha de base 

apresentadas aqui configuram uma primeira etapa essencial. Uma avaliação numérica das 

políticas necessárias para a transição para uma economia circular e mais eficiente em 

termos de recursos pode lançar luz sobre quais políticas serão mais eficazes para alcançar 

os objetivos de política. Na Eslovênia, o gabinete do primeiro-ministro coordena a 

transição da economia circular. 90 

 
Tabela 6.10: Orientação de Política da OCDE sobre Eficiência de Recursos 

 

As políticas de eficiência de recursos podem ajudar a neutralizar as tendências de consumo contínuo de recursos 

materiais e gerar impactos positivos significativos para a economia e o meio ambiente. Para obter esses benefícios, 

no entanto, as políticas de eficiência de recursos precisam ser mais desenvolvidas e integradas. Ao projetar políticas, 

os governos devem se concentrar nas seguintes questões: 

 

- Aplicar combinações de instrumentos de política que garantam um conjunto coerente de incentivos para a 

eficiência de recursos ao longo da cadeia de valor do produto. 

- Implementar políticas que promovam a eficiência dos recursos em todo o ciclo de vida dos produtos. 

- Tratar a eficiência dos recursos como um desafio de política econômica e integrá-la às políticas transversais e 

setoriais. 

- Fortalecer o desenvolvimento e a avaliação de políticas por meio de melhores dados e análises. 

 

À medida em que a globalização de nossas economias continua e as cadeias de valor se estendem por várias 

jurisdições, há também uma necessidade crescente de abordagens coordenadas em nível internacional. Os governos 

devem fortalecer a cooperação internacional, com foco particular nas questões a seguir: 

 

- Apoio às empresas em seus esforços de gerenciamento da cadeia de suprimentos. Como é difícil para os governos 

nacionais influenciar a forma como as cadeias de suprimentos são gerenciadas devido ao seu alcance jurisdicional 

limitado, esta medida pode ser adotada de forma mais eficaz no nível internacional. 

- Alívio das barreiras ao comércio e ao investimento em bens e serviços ambientais para garantir a difusão das 

melhores tecnologias ambientais disponíveis. 

- Integração da eficiência dos recursos na assistência oficial ao desenvolvimento de forma mais sistemática. 

- Harmonização dos rótulos ambientais, esquemas de informação e reconhecimento mútuo, reduzindo sua 

duplicação e custos associados nos mercados internacionais. 

- Aperfeiçoamento dos dados de eficiência de recursos e indicadores de desafios e políticas de eficiência de recursos, 

a fim de tornar a análise econômica destes mais robusta.  

 

Fonte: OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 21.91 

 

3.4 Os Recursos Minerais e Energéticos e o Sistema de Contabilidade 

Econômico-Ambiental 

 

Os recursos minerais e energéticos são um dos sete ativos ambientais considerados no 

Sistema de Contabilidade Econômico-Ambiental 2012 - Quadro Central (SEEA) 201292. 

São recursos não renováveis que não podem ser regenerados ao longo do tempo humano, 

apesar do seu papel proeminente na sustentação das atividades econômicas. De uma 

perspectiva econômica, ambiental e de segurança de abastecimento, é importante reunir 

dados harmonizados sobre sua taxa de extração e disponibilidade atual.  

 
90 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 20. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
91 OECD. Highlights Global Material Resources Outlook to 2060, 2018, p. 21. Available at: 

<https://www.oecd.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060-9789264307452-

en.htm>. 
92 Os sete ativos ambientais considerados no SEEA (§5.2) são: recursos minerais e energéticos, terra, 

recursos do solo, recursos madeireiros, recursos aquáticos, outros recursos biológicos (excluindo madeira 

e recursos aquáticos) e recursos hídricos. 
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São cinco as categorias de recursos minerais e energéticos classificadas na SEEA: 

petróleo, gás natural, recursos de carvão e turfa, outros recursos minerais não metálicos e 

recursos minerais metálicos. A SEEA recomenda compilar estoques e fluxos para cada 

mercadoria, tanto em unidades físicas quanto monetárias, e distinguir entre três classes 

de recursos: recursos comercialmente recuperáveis (Classe A), recursos com potencial 

comercial de recuperação (Classe B) e não comerciais e outros conhecidos depósitos 

(Classe C).  

 

A definição dessas classes fundamenta-se na Classificação Quadro das Nações Unidas 

para Energia Fóssil e Reservas e Recursos Minerais (UNFC 2009) a qual, por sua vez, 

pode ser relacionada a duas outras classificações principais: CRIRSCO para recursos 

minerais e SPE-PRMS para petróleo e gás natural, nos termos demonstrados na Tabela 

12). Observe que o mapeamento da classificação UNFC-2009 com a classificação russa 

de recursos de petróleo bruto e gás natural está atualmente em desenvolvimento93. 
 

a) A Classificação dos Estoques de Recursos Minerais e Energéticos na SEEA 

(2012) e sua relação com outras Classificações 

 

Há quatro classificações internacionais principais atualmente disponíveis para relatar os 

volumes de estoque de recursos minerais e energéticos94. As classificações resultam de 

um processo de convergência nos padrões de relatórios que teve início na década de 1990. 

Enquanto CRIRSCO e SPE-PRMS se concentram em certos tipos de recursos, as 

classificações UNFC-2009 e SEEA-2012 são aplicadas a todos os tipos de recursos 

minerais e energéticos. Nenhuma dessas classificações leva em consideração apenas 

critérios geológicos. Critérios econômicos e técnicos também são considerados. O que 

implica que os estoques de recursos devem ser regularmente reavaliados à luz de novos 

conhecimentos geológicos, progresso na tecnologia de extração e mudanças nas 

condições econômicas e políticas. 

 
Tabela 6.11: Visão Geral das Classificações Existentes 

 
 

Abreviação 

 

 

Nome completo 

 

 

Recurso Coberto 

 

 

Latest edition (first 

edition) 

 

 

 

CRIRSCO 

 

Comitê para Padrões de 

Relatórios Internacionais 

de Reservas Minerais 

 

 

 

Minerais 

 

 

 

2013 (2006) 

 

 

SPE-PRMS 

 

Sociedade de Engenheiros 

de Petróleo Sistema de 

Gestão de Recursos de 

Petróleo 

 

 

 

Petróleo bruto e gás 

natural 

 

 

 

2007 

 

 

UNFC-2009 

 

Classificação-Quadro das 

Nações Unidas para 

Energia Fóssil e Recursos 

Minerais 

 

Todos os tipos de recursos 

minerais e energéticos 

 

 

 

2009 (1997) 

 
93 Classificação 2009. Disponível em: http://www.unece.org/index.php?id=43073#/ 
94 Existem outros sistemas de classificação em nível de país. É o caso da Noruega, por exemplo, onde a 

Norwegian Petroleum Directorate (NPD) desenvolveu seu próprio sistema de classificação. É também o 

caso da Rússia. 
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SEEA-2012 

 

Sistema de Estrutura 

Central de Contabilidade 

Econômica Ambiental 

 

 

Todos os tipos de recursos 

minerais e energéticos 

 

 

 

2012 (2003) 

Fonte: OCDE, 2018. 

 

b) Classificação CRIRSCO de Minerais  

 

Apenas alguns países (Austrália, Canadá, África do Sul, Reino Unido e EUA) 

participaram inicialmente das negociações que estabeleceram a classificação CRIRSCO. 

Em 1997, os cinco participantes iniciais firmaram um acordo, também denominado 

Acordo de Denver, para a definição de duas categorias principais de minerais, recursos 

minerais e reservas minerais, e suas respectivas subcategorias, recursos minerais 

medidos, indicados e inferidos por um lado, reservas minerais provadas e prováveis, por 

outro lado. 95 

 

A classificação CRIRSCO é bidimensional: o eixo vertical é para “confiança geológica”, 

no qual é estabelecido um nível crescente de conhecimento geológico e de confiança; 

enquanto o eixo horizontal é para “fatores modificadores”, correspondendo a vários 

fatores socioeconômicos, como mineração, processamento, metalúrgicos, econômicos, de 

marketing, legais, ambientais, de infraestrutura, sociais e governamentais. A Figura 21 

resume os principais princípios da classificação CRIRSCO96  

 
Figura 6.22: Classificação CRIRSCO 

 
Fonte: UNECE, 2003. 

 

3.5 Classificação SPE-PRMS de Recursos de Petróleo Bruto e Gás Natural 

 

 
95 OECD Green Grouth Papers, 2018-03, p. 12. 
96 OECD Green Grouth Papers, 2018-03, p. 12. OECD Green Growth Papers (2018). Compiling Mineral 

and Energy Resource Accounts According to the System of Environmental Economic Accounting (SEEA) 

2012. A Contribution to the Calculation of Green Growth Indicators, March 2018. Available at: 

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-

en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858F

AEF>. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
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SPE-PRMS é a principal classificação para o reporte de petróleo bruto e gás natural. 

“Como nenhuma quantidade de petróleo pode ser recuperada e vendida sem a instalação 

de (ou acesso a) instalações de produção, processamento e transporte adequadas, o SPE-

PRMS é baseado em uma distinção explícita entre: (i) o projeto de desenvolvimento que 

foi (ou será) implementado para recuperar o petróleo de uma ou mais acumulações e, em 

particular, a possibilidade do caráter comerciável desse projeto; e (ii) a faixa de incerteza 

nas quantidades de petróleo que estão previstas para serem produzidas e vendidas no 

futuro a partir deste projeto de desenvolvimento.97   

 

À semelhança do CRIRSCO, o SPE-PRMS é uma classificação bidimensional na qual o 

eixo vertical corresponde ao grau de comercialidade do recurso, e o eixo horizontal diz 

respeito ao seu intervalo de incerteza geológica. Três categorias principais são 

distinguidas no eixo vertical: reservas, recursos contingentes e recursos prospectivos. 98 

 

Os projetos classificados na categoria de reservas devem ser entendidos como 

satisfazendo todos os requisitos de comercialidade. No eixo horizontal, pelo menos três 

iniciativas da quantidade potencial a ser extraída são capturadas. Dependendo do grau de 

comercialidade da reserva/recurso, essas estimativas são chamadas de quantidades 

provadas, prováveis e possíveis, ou estimativas baixas, melhores e altas. Explicando o 

eixo horizontal, que abrange o total do petróleo, há uma divisão entre o petróleo não 

descoberto e o petróleo descoberto. Este último, por sua vez, pode ser classificado em 

sub-comercial e comercial. 99  

 

No enquadramento petróleo não descoberto, inserem-se os recursos prospectivos. Por sua 

vez, na disposição petróleo descoberto, há a divisão entre “petróleo descoberto sub-

comercial”, também denominados recursos contingentes, e “petróleo descoberto 

comercial”, conhecido como reservas provadas, prováveis e possíveis. A Figura 22 

resume os principais princípios da classificação SPE-PRMS. 
  

 
97 Vide: <http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf>, p. 7. 
98 OECD Green Grouth Papers, 2018-03, p. 13. OECD Green Growth Papers (2018). Compiling Mineral 

and Energy Resource Accounts According to the System of Environmental Economic Accounting (SEEA) 

2012. A Contribution to the Calculation of Green Growth Indicators, March 2018. Available at: 

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-

en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858F

AEF>. 
99 Vide: <http://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf>, p. 7. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/3fcfcd7f-en.pdf?expires=1627924937&id=id&accname=guest&checksum=7944B66EDB96933E1DE0785D6858FAEF
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Figura 6.23: Classificação SPE-PRMS 

 
Fonte: UNECE, 2013. 

 

3.6 Classificação UNFC-2009 de Recursos Minerais e Energéticos 

 

O UNFC-2009 (Classificação-Quadro das Nações Unidas para Energia Fóssil e Reservas 

e Recursos Minerais - 2009) é a terceira maior classificação projetada durante a década 

de 1990. Ao contrário do CRIRSCO e do SPE-PRMS, esta classificação é pensada como 

um guarda-chuva, relevante para os recursos minerais e energéticos. É baseado em três 

dimensões: a viabilidade econômica e social do projeto (dimensão E), a situação do 

projeto de campo e sua viabilidade (F) e o conhecimento geológico sobre as quantidades 

disponíveis (G).100 

 

Quantificar reservas significa atribuir um trio (E, F, G) a essas reservas. A título de 

exemplo, um recurso mineral descrito pelo tripleto (1,1,1) deve ser entendido como um 

recurso para o qual (i) a extração e venda foram confirmadas como economicamente 

viáveis (primeiro 1), (ii) a extração é tecnicamente viável (segundo 1), e (iii) as 

quantidades associadas a este recurso podem ser estimadas com alto nível de confiança 

(terceiro 1).  

 

Existem explicações limitadas sobre a razão exata pela qual uma terceira dimensão foi 

introduzida no sistema de classificação do UNFC. Seguindo UNECE (2009), “o conceito 

de comercialidade reúne todos os aspectos relevantes da avaliação de projetos, incluindo 

viabilidade técnica, viabilidade econômica, considerações legais, termos fiscais, 

regulamentações ambientais, entre outros. É alcançado na justaposição dos eixos E e F, 

em vez de apenas um ou outro. 101 

 

No entanto, a fim de garantir que o requisito de comercialidade seja atendido para 

combinações relevantes de categorias, o eixo F foi considerado o local apropriado para 

 
100 OECD Green Grouth Papers, 2018-03, p. 14. 
101 OECD Green Grouth Papers, 2018-03, p. 14. 
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reconhecer a plena satisfação de todos os critérios comerciais, incluindo considerações 

técnicas, enquanto o eixo E foi definido para ser inclusivo de todas as “condições de 

mercado”, incluindo preços, custos, estrutura legal / fiscal, ambientais, sociais e todos os 

outros fatores não técnicos que têm um impacto direto na viabilidade econômica.” (OECD 

Green Grouth Papers, 2018-03, p. 14). 

 

A Figura  resume os princípios básicos da classificação UNFC-2009. 

 
Figura 6.24: Classificação UNFC-2009 

 
Fonte: UNECE (2013). 

 

4. Como é o Futuro Uso Material Modelado? 

 

As projeções econômicas e materiais apresentadas neste artigo fundamentam-se em um 

conjunto de ferramentas de modelagem global, conforme descrito na Figura 24. Os 

modelos são utilizados para projetar atividades econômicas setoriais e regionais e o uso 

de materiais ao longo do médio e longo prazo, até 2060. O modelo de crescimento da 

OCDE ENV configura um modelo global de crescimento macroeconômico, são projetos 

com tendências macroeconômicas. As projeções de crescimento da ENV-Linkages são 

combinadas com suposições sobre alterações estruturais passo para calibrar o modelo de 

vínculos ENV-Linkage, um modelo global de equilíbrio geral comercial dinâmico (CGE). 
102 

 

O modelo ENV-Linkages detalha as atividades econômicas vinculadas entre setores e 

entre regiões103. ENV-Linkages, que é a principal ferramenta de análise, foi aprimorada 

para incluir as atividades de uso e reciclagem de materiais, de modo a obter cenários não 

 
102 Chateau, J., R. Dellink and E. Lanzi (2014). “An Overview of the OECD ENV-Linlages Model: Version 

3”, OECD Environment Working Papers, nº 65, OECD Publishing, Paris. Available at: 

<http://dx/doi.org/10.1787/5jz2qck2b2vd-en>. 
103 O PIB e o investimento são endógenos em ENV-Linkages. No procedimento de calibração da linha de 

base, os parâmetros de ENV-Linkages são ajustados de forma que as projeções da linha de base dessas 

variáveis-chave correspondam às de ENV-Growth. 

http://dx/doi.org/10.1787/5jz2qck2b2vd-en
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apenas de atividades econômicas, mas também de uso de materiais em termos físicos para 

ambos os recursos materiais primários e secundários.104 

 
Figura 6.25: As Projeções do Cenário são construídas em uma Estrutura Complexa de Modelagem 

 

 
Fonte: OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019 

 

O primeiro passo consiste em projetar o PIB com base em tendências macroeconômicas 

para emprego, produtividade total do fator (TFP), acumulação de capital e saldos de conta 

corrente para 230 estados individualizados, utilizando o modelo FM. O modelo de 

crescimento ENV. é fundamenta-se na ideia básica de “Convergência Condicional” em 

todos os países, conforme explicado no texto de Guillemette e Turner105. Nesta 

convergência condicional criada, os níveis de renda per capita dos países convergem para 

o potencial de longo prazo específico do país (sua ‘fronteira’). Como resultado, os países 

de baixa renda tendem a crescer mais rápido do que as economias mais maduras, já que 

uma grande parte das diferenças de renda atuais pode ser explicada pela distância do país 

de sua fronteira doméstica. O crescimento acrescenta projeções para os PEDs à cobertura 

do país do Modelo de Longo Prazo do Departamento Econômico da OCDE106, que é 

utilizado para produzir as projeções macroeconômicas oficiais de longo prazo específicas 

para os países da OCDE e países G20 não-OCDE. Para estes 46 países, as tendências da 

macroeconomia de ambos os modelos são idênticas, ao menos para o cenário central. 

 

O segundo passo utiliza o modelo ENV-Linkages para enriquecer a projeção 

macroeconômica com projeções setoriais e interligações entre setores, padrões de 

demanda final e remuneração de fatores primários trabalhistas, capital, terra e recursos 

naturais. ENV-Linkages é um modelo multi-setorial e multi-regional que vincula as 

atividades econômicas a questões energéticas e ambientais. É baseado nas matrizes 

 
104 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 38. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
105 Guillemette, Y. and D. Turner (2018). The Long Views: Scenarios for the World Economy to 2060. 

Oecd Economic Policy Papers, nº 22. OECD Publishing, Paris. Available at: 

<http://dx.doi.org/10.1787/b4f4e03e-en. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/environment-at-a-glance/volume-/issue-_4ea7d35f-en#page4>. 
106 Guillemette, Y. and D. Turner (2018). The Long Views: Scenarios for the World Economy to 2060. 

Oecd Economic Policy Papers, nº 22. OECD Publishing, Paris. Available at: 

<http://dx.doi.org/10.1787/b4f4e03e-en. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/environment-at-a-glance/volume-/issue-_4ea7d35f-en#page4>. 
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contábeis sociais (SAMs) e dados econômicos contidos no banco de dados Global Trade 

Analysis Project (GTAP)107. A versão utilizada para a análise atual contém 45 

commodities econômicas e 25 regiões (descritas na Tabela 14), incluindo fluxos 

comerciais108. 

 
Tabela 6.12: Regiões do Modelo ENV-Linkages 

 

 

 
Notas: 1. Os dados estatísticos para Israel são fornecidos por e sob a responsabilidade das autoridades israelenses. O 

uso destes dados da OCDE não é prejudicial ao status das Colinas de Golan, Jerusalém Oriental e assentamentos 

israelenses na Cisjordânia, nos termos do direito internacional. 

2. Nota da Turquia: As informações neste documento com referência a “Chipre” referem-se à parte sul da ilha. Não há 

uma única autoridade representando turcos e gregos cipriotas na ilha. A Turquia reconhece a República Turca do Norte 

de Chipre (TRNC). Até que uma solução duradoura e equitativa seja encontrada no contexto das Nações Unidas, a 

Turquia preservará sua posição sobre a “questão do Chipre”. 

Nota por todos os Estados-Membros da União Europeia da OCDE e a União Europeia: a República de Chipre é 

reconhecida por todos os membros das Nações Unidas, com exceção da Turquia. A informação deste documento refere-

se à área sob o controle efetivo do governo da República de Chipre. 

3. A Lituânia tornou-se membro da OCDE em julho de 2018. A agregação regional do modelo não poderia ser revisado 

por refletir isso. 

 

O modelo descreve a acumulação de capital utilizando capital vintage, no qual os avanços 

tecnológicos respingam lentamente ao longo do tempo, pois os estoques de capital são 

 
107 O detalhe da agregação setorial GTAP pode ser encontrado em: 

https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v9/v9_sectors.asp. 
108 O artigo utiliza uma definição estática de membros da OCDE, referindo-se aos 35 membros de junho de 

2018 (http://www.oecd.org/about/membersandpartners/). Os dados históricos também são apresentados 

para esta definição estática e não foram corrigidos. 



 

 Ocde: sustentabilidade e crescimento verde 330 

atualizados e renovados. A estrutura do modelo permite uma avaliação detalhada sobre 

as consequências ambientais do crescimento econômico e de mudanças específicas nos 

níveis regional e setorial. Em particular, liga a atividade econômica ao uso de materiais e 

aos indicadores de pressão ambiental, como as emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

e poluentes ao ar livre. 

 

Para este artigo, o modelo ENV-Linkages foi aprimorado para incluir projeções do uso 

de materiais. Os fluxos materiais estão ligados aos fluxos econômicos no nível setorial 

detalhado. O princípio básico para vincular é que cada fluxo físico (uso de materiais em 

toneladas) é anexado ao fluxo econômico correspondente (demanda de materiais em 

dólares). Um coeficiente de uso físico por dólar de demanda é calculado e utilizado para 

projetar o uso de materiais para 2060. 

 

4.1 Como os Fluxos Materiais são Integrados na Modelagem? 

 

Incluir projeções de fluxos de material em uma estrutura de modelagem econômica requer 

mudanças substanciais no modelo, especialmente se comparado a outras abordagens que 

focalizam apenas os fluxos de material físico. Mais especificamente, incluir a utilização 

de materiais em ENV-Linkages requereu três etapas principais: (i) incluir a extração de 

materiais primários no modelo; (ii) reciclagem de modelagem e processamento de 

material secundário; e (iii) modelar a substituição entre materiais primários e secundários, 

quando possível. 109 

 

A estrutura de modelagem CGE escolhida é adequada para representar os 

impulsionadores econômicos dos fluxos materiais. Enquanto outras aproximações para o 

rastreio de materiais, como Análise de Fluxo de Material (MFA) quantificar fluxos e 

ações de materiais em termos de fluxos físicos, em toda a sua vida, eles geralmente 

excluem a dimensão econômica. A abordagem da CGE, por outro lado, rastreia os fluxos 

de material na economia no nível detalhado de materiais individuais em setores 

específicos e por região, todos incorporados em uma abordagem sistêmica global na qual 

as atividades econômicas estão ligadas entre setores e regiões. 110 

 

- Extração primária da Material está ligada à demanda: 

 

As informações existentes na OCDE sobre materiais não contêm dados regionais e 

setoriais suficientes para permitir uma avaliação global completa do uso de materiais 

(OCDE, 2015). Os últimos dados do UNEP sobre fluxos de material físico (UNEP, 2017) 

é utilizado como base para a projeção da extração de material primário111. A cobertura 

regional e material detalhada deste conjunto de dados, para todas as regiões GTAP, assim 

como para 60 materiais, permite que os fluxos de material físico sejam vinculados aos 

fluxos econômicos no modelo ENV-Linkages. 112 

 
109 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 40. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
110 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 40. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
111 Um esboço avançado sobre a base de dados foi preparado especificamente para este estudo pelos 

especialistas envolvidos na base de dados da Universidade de Economia e Negócios (WU) de Viena; o 

banco de dados foi divulgado publicamente pelo YNEP em 2018 e está disponível no endereço: 

www.resourcepanel.org/global-material-flows-database. 
112 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 40. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
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A dificuldade técnica em vincular os dados de fluxo de material disponível aos dados 

econômicos, com o fim de fazer projeções de extração material para o futuro, está em 

descompasso em termos de agregação setorial. De fato, os dados econômicos incluídos 

nas matrizes de contabilidade social subjacente e bases de dados econômicos, com base 

no banco de dados GTAP, compreendem a extração de uma série de materiais e setores 

de produção agregados (mineração rotulada)113. O setor de mineração inclui a extração 

de metálicos e não minerais, mas exclui a extração de combustível fóssil. Por essa razão, 

a ligação entre os fluxos de materiais (que estão disponíveis no nível de materiais 

individuais) e os fluxos econômicos só podem ser feitos de maneira agregada, pois 

informações insuficientes estão disponíveis para identificar os fluxos econômicos para 

cada material separadamente. 114 

 

Quando a atividade de extração econômica é modelada em detalhes suficientes no banco 

de dados econômico subjacente (GTAP), um mapeamento direto dos fluxos de materiais 

específicos para a atividade extrativista associada pode ser feito. Os fluxos materiais são 

diretamente ligados à produção econômica do setor de extração correspondente. Para 

exemplificar, o uso do carvão pode ser vinculado à mineração de carvão e a culturas de 

açúcar para cana-de-açúcar e produção de beterraba. Conforme descrito na Tabela 15, os 

recursos de combustível de biomassa e fósseis podem ser modelados como este. 115 

 
Tabela 6.13: Fluxos de Material ligados à Saída Setorial 

 
Fonte: OCDE, 2019. 

 

 
113 Problemas semelhantes ocorrem em outros bancos de dados, como o banco de dados Structural Analysis 

da OCDE (STAN, http://www.oecd.org/sti/ind/stanstructuralanalysisdatabase.htm) e o World Input-Output 

Database (WIOD, http://www.wiod.org/home). 
114 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 40. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
115 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 41. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
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Quando como o mapeamento direto de materiais utilizados para a saída de um setor 

econômico não é possível, a atividade econômica dos setores de processamento à jusante, 

que exigem as commodities extraídas, são utilizadas na demanda de materiais. Neste caso, 

é necessário um passo adicional para vincular os fluxos de materiais à entrada da atividade 

extrativa (por exemplo, mineração) para o setor de processamento relevante, conforme 

descrito na Tabela 16. Para cada setor, a estrutura de modelagem descreve os fluxos 

econômicos de um setor para outro (na tabela de entrada-saída). Como exemplo, isso 

significa que o uso físico de minério de ferro está ligado à demanda por produtos de 

mineração pelo setor de aço e ferro. 116 

 
Tabela 6.14: Fluxos de Materiais ligados a Insumos no Setor de Processamento 

 
 
Nota: * O setor de minerais não metálicos não é um setor de extração, mas a hipótese desenvolvida aqui é 

a de que os materiais de construção que precisam ser processados (como exemplo, cimento) seguem o fluxo 

econômico do setor de processamento de minerais não metálicos para a construção, em vez de o setor de 

mineração em minerais não metálicos. 

Fonte: OCDE, 2019. 

 

A vantagem da abordagem fundada na demanda é que o modelo é capaz de capturar os 

efeitos das mudanças estruturais e das modificações dos padrões de consumo, que 

impulsionam as mudanças na demanda de materiais. Como exemplo, o consumo de 

madeira para construção, papel, móveis e outros produtos de madeira impulsiona a 

atividade extrativista para o setor florestal. Uma vantagem adicional dessa estrutura de 

modelagem é a inclusão de fluxos comerciais explícitos entre os países, o que permite 

 
116 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 41. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
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que os fluxos comerciais de materiais, assim como os materiais embutidos em produtos 

acabados, sejam rastreados.  

 

O rastreamento dos fluxos de comércio de materiais lança luz sobre o consumo de 

matéria-prima dos países, o auxiliando no diagnóstico do material. Como exemplo, 

objetos metálicos que são consumidos na Europa ou nos EUA, mas feitos na China com 

minérios de metal australianos, podem ser devidamente contabilizados. Ademais, é 

possível entender a dinâmica da demanda final para traçar políticas bem-sucedidas para 

a redução dos impactos ambientais do uso de materiais ao longo da cadeia de produção, 

consumo e destinação. 117  

 

- Como a reciclagem e o processamento de material secundário são incluídos? 

 

A ideia geral para modelar o setor de reciclagem em ENV-Linkages é introduzir 

formalmente os setores de reciclagem e processamento secundário nas contas nacionais. 

O primeiro representa a atividade que transforma resíduos e sucatas em matérias-primas 

secundárias (materiais que podem então ser reprocessados em novos materiais). Este 

último retira a sucata do setor de reciclagem e a reprocessa em novos materiais. 118  

 

O processo envolvido está descrito na Figura 25. A primeira etapa consiste em separar o 

outro setor de manufatura do banco de dados do GTAP em manufatura e reciclagem. Isso 

é feito com base no banco de dados Exiobase119, que distingue os setores de reciclagem. 

Assim, os setores em Exiobase são usados para dividir o setor GTAP e criar um setor de 

reciclagem em ENV-Linkages120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
117 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 42. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
118 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 43. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
119 Os dados do banco de dados Exiobase 3 (Stadler et al., 2018) são usados como entrada para a ferramenta 

Splitcom (Horridge, 2005) para desagregar setores no banco de dados GTAP (Aguiar, Narayanan e 

McDougall, 2016) em* que os ENV-Linkages depende.STADLER, Konstantin; WOOD, Richard; SIMAS, 

Moana; BULAVSKAYA, Tatyana; GILJUM, Stefan; LUTTER, Stephan; TUKKER, Arnold. Growth in 

Environmental Footprints and Environmental Impacts Embodied in Trade. Resource Efficiency Indicators 

from EXIOBASE3, 2018. Available at: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jiec.12735. 
120 STADLER, Konstantin; WOOD, Richard; SIMAS, Moana; BULAVSKAYA, Tatyana; GILJUM, 

Stefan; LUTTER, Stephan; TUKKER, Arnold. Growth in Environmental Footprints and Environmental 

Impacts Embodied in Trade. Resource Efficiency Indicators from EXIOBASE3, 2018. Available at: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jiec.12735. 

HORRIDGE, M; MADDEN, J; WITTWER, G. The impacto f the 2002-2003 drought on Australia. Journal 

of Policy Modeling, 27(3), 2005, pp. 285-308. Available at: 

https://scholar.google.com.br/citations?view_op=view_citation&hl=pt-BR&user=x-

_uCdYAAAAJ&citation_for_view=x-_uCdYAAAAJ:u-x6o8ySG0sC. 
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Figura 6.26: A Divisão dos Setores de Reciclagem e Processamento fornece Detalhes Relevantes 

 

 
 

Os setores de reprocessamento de metal são desagregados para distinguir entre a produção 

primária e secundária de seis metais e grupos de metais, conforme ilustrado na Figura 

25121. O setor de ferro e aço no GTAP é dividido em ‘Processamento de ferro e aço – 

primário’, ‘Processamento de ferro e aço – secundário’, assim como ‘Fundição de ferro e 

aço’. Em um espírito semelhante, o setor de metais não ferrosos no GTAP é dividido em 

11 subsetores: processamento primário e secundário de alumínio, cobre e outros metais 

não ferrosos, e um setor de fundição comum. Em que pese o processamento seja de 

interesse neste artigo, os setores de fundição não são tão relevantes, de modo que tanto a 

fundição de ferro e aço quanto a fundição de metais não ferrosos são agregados com o 

uso à jusante em um novo setor de produtos metálicos fabricados e fundidos122. 

 

- Como é modelada a substituição entre materiais primários e secundários? 

 

As indústrias podem produzir commodities utilizando materiais primários ou secundários 

como insumos, com base no nível de qualidade desejado para a aplicação e os preços 

relativos dos insumos primários e secundários. Os materiais primários tendem a ser de 

qualidade superior. Como consequência, os materiais primários e secundários são 

considerados altamente substituíveis, mas não são substitutos perfeitos. No modelo ENV-

Linkages, os setores de processamento primário e secundário representam atividades que 

competem para fornecer a mesma mercadoria: metal refinado. 123  

 

 
121 As projeções para este setor detalhado baseiam-se em considerações cuidadosas sobre sua estrutura de 

oferta e demanda, e a evolução dessas estruturas vis-à-vis evoluções em outros setores. Mas o modelo não 

pode prever se ocorrerão mudanças rápidas nas tecnologias que criarão novas fontes de demanda ou 

diminuirão as fontes existentes de demanda por metais específicos, além das tecnologias explicitamente 

capturadas na modelagem.  
122 Os dados do Exiobase contêm apenas um setor de fundição (comum para metais ferrosos e não ferrosos). 

Assim, para ser capaz de separá-lo dos setores relevantes de ferro e aço e metais não ferrosos no GTAP, o 

setor Exiobase é dividido em dois, usando o tamanho relativo desses dois setores (e mantendo exatamente 

a mesma estrutura de produção e demanda). 
123 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 43-44. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
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Assim, enquanto 12 setores de processamento foram adicionados, apenas 6 novas 

commodities são produzidas. Para refletir este dado no modelo, os processamentos 

primário e secundário são representados como tecnologias concorrentes. Ambas as 

tecnologias são caracterizadas por custos de capital, mão de obra e energia, assim como 

por insumos materiais. Além disso, as tecnologias primárias e secundárias produzem um 

bem muito semelhante (a hipótese é de que as tecnologias primárias e secundárias são 

substitutos muito bons). A proporção do processamento de materiais primários e 

secundários resulta de uma competição baseada no preço.  

 

A elasticidade de substituição entre os dois processos é limitada, pois as saídas do 

processamento de materiais primários e secundários nem sempre são idênticas, como, por 

exemplo, em termos de qualidade, e para levar em conta outras barreiras - como 

referências locais - que limitam a mudança na demanda para os dois processos124 sugere 

elasticidades de 3 para aço, 2 para alumínio, assim como 2 para plástico e 4 para papel. 

As elasticidades de substituição entre os minerais primários e secundários no cenário da 

linha de base central são definidas como 2 para todos os materiais. 

 

4.2 O Modelo explica a Dissociação do Uso de Materiais do Crescimento 

Econômico 

 

As projeções de uso de materiais dependem da extensão em que ocorrerá a dissociação 

entre o crescimento econômico e o uso de materiais. A produtividade dos materiais 

aumenta quando a atividade econômica aumenta mais rapidamente do que o uso de 

materiais. No nível setorial, isso acontece quando mais produção é gerada com a mesma 

quantidade de insumos materiais. A Tabela 17 explica os diferentes tipos de 

desacoplamento que podem ocorrer125  

 

Historicamente, a dissociação econômica tem sido um dos motores dominantes das 

mudanças na intensidade dos materiais no nível setorial. A dissociação econômica é 

tratada endogenamente no modelo: presume-se que as empresas pesem os custos de 

diferentes insumos em sua produção e minimizem seus custos de produção. Se as 

tecnologias de economia de material se tornarem competitivas, as empresas diminuirão 

os seus insumos de materiais. 126 

 

Além disso, o momento do desacoplamento é determinado pela velocidade com que as 

novas tecnologias são adotadas na economia (após a criação de novas capacidades de 

adaptação das já existentes). O modelo ENV-Linkages, portanto, distingue entre novas e 

velhas tecnologias de produção. Essa estrutura de “safra de capital” impulsiona a 

dissociação econômica no modelo à medida que, com o tempo, as tecnologias antigas se 

tornam obsoletas e tecnologias mais novas e eficientes são utilizadas. 127 

 

 
124 MANNAERTS, Debbie. Minderjarigen em participatie in de gezondheidszorg. Department of 

Philosophy and Moral Sciences, 2004, Kinderrechtenforum, 1(2), p. 23-26. Available at: 

https://biblio.ugent.be/publication/341895. 
125 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 44. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
126 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 44. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
127 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 44. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
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Da mesma forma, as famílias tomam decisões sobre como gastar sua renda a fim de 

maximizar a utilidade do consumo com base nos preços relativos dos bens de consumo. 

Como todos os setores econômicos estão vinculados ao modelo econômico, uma mudança 

no preço de uma mercadoria induzirá um ajuste em todos os mercados até que os preços 

relativos, a demanda e a oferta estejam novamente alinhados. A dissociação econômica 

também pode advir de melhorias na produtividade dos fatores (totais). Essas melhorias 

implicam que o mesmo volume de saída pode ser produzido enquanto se diminui o 

volume de entradas, incluindo entradas de materiais. 128 

 

Mudanças na intensidade física do uso de materiais no nível setorial podem, em princípio, 

também desempenhar um papel na projeção de tendências futuras de materiais. Neste 

artigo, a intensidade dos materiais físicos das atividades econômicas relevantes - a 

produção do setor extrativo quando detalhes suficientes estão disponíveis e a entrada do 

setor extrativo no setor de processamento quando a extração é modelada com menos 

detalhes - é mantida constante. Esta é uma hipótese comum em modelos econômicos que 

incluem o uso de recursos, como Hu et al., Meyer et al. e UNEP129. Portanto, nenhuma 

dissociação física é assumida no cenário de linha de base e o uso de materiais em escalas 

de termos físicos com o fluxo econômico correspondente. Isso implica que todos os 

efeitos de dissociação são capturados por meio da estrutura econômica130. 

 
Tabela 6.15: Compreendendo a Dissociação 

 
O termo “desacoplamento” é usado para descrever uma melhoria na eficiência dos recursos, geralmente o nível 

agregado de uma economia. A dissociação relativa refere-se a uma situação em que o valor da produção econômica 

e a quantidade de insumos de recursos estão crescendo, mas o primeiro está crescendo mais rápido do que o último. 

Esse fenômeno foi observado na economia global durante a última década do século XX131 . O desacoplamento 

absoluto refere-se a uma situação em que o valor da produção econômica está crescendo, enquanto a quantidade de 

insumos de recursos usados está diminuindo. Há pouca evidência de desacoplamento absoluto ocorrendo em 

qualquer país, uma vez que os materiais incorporados nas importações internas são levados em consideração132Os 

últimos 15 anos não mostram um desacoplamento relativo em nível global, uma vez que a extração global de 

materiais cresceu mais rápido do que o PIB global. 133  

 
128 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 44. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
129 Hu Y, at al. Solution structure of yeast Rpn 9: insights into proteasome lid assembly. J Biol Chem 

290(11):6878-89, 2015. 

MEYER, Carsten; KREFT, Holger; GURALNICK, Robert; JETZ, Walter. Global priorities for an effective 

information basis of biodiversity distributions, 08 September 2015. Available at: 

https://www.nature.com/articles/ncomms9221. 

UN ENVIRONMENT. UM Environment Annual Report 2017. UM Environment Programme 1972-2022, 

01 February 2018. Available at: https://www.unep.org/resources/un-environment-annual-report-2017. 
130 OECD (2019), Global Material Resources Outlook to 2060, Economic Drivers and Environmental 

Consequences. Available at: <https://read.oecd-ilibrary.org/environment/global-material-resources-

outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
131 OECD (2016), Policy Guidance on Resource Efficiency, OECD Publishing, Paris. Available at: 

<https://doi.org/10.1787/9789264257344-en>. Available at: 

https://www.yeastgenome.org/reference/S000179080. 
132 WIEDMANN, Thomas O; SCHANDL, Heinz; LENZEN, Manfred; MORAN, Daniel; SUH, Sangwon; 

WEST, James; KANEMOTO, Keiichiro. Proc. Natl. Acad Sd USA, 2015 May 19. 112(20):6271-6. Doi: 

10.1073/pnas.1220362110. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24003158/. 
133 TUKKER, Arnold; BULAVSKAYA, Tatyana; GILJUM, Stefan; DE KONING, Arjan; LUTTER, 

Stephan; SIMAS, Moana; STADLER, Konstantin; WOOD, Richard. The global resource footprint of 

nations. Journal Carbon, water, land and materials embodied in trade and final consumption calculated with 

WXIOBASE. Vol. 2, Issue 8. Available at: 

https://scholar.google.at/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=MN6efMUAAAAJ&citation_for

_view=MN6efMUAAAAJ:kNdYIx-mwKoC. 
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Uma tipologia diferente de desacoplamento é relevante no nível setorial. O grau de desacoplamento econômico 

reflete o nível de dependência dos principais setores de manufatura (por exemplo, construção) em insumos 

intermediários dos setores extrativos (ou seja, mineração). Por exemplo, a mudança na quantidade de insumos de 

mineração no setor de ferro e aço em comparação com outros insumos de produção. À medida que as economias 

evoluem, elas podem depender menos de insumos de mineração e mais de outros insumos, como serviços. Além 

disso, à medida que aumenta a produtividade dos fatores, a produção desses setores de manufatura pode fracassar 

sem aumentar o uso de insumos (materiais). Entre os setores, a dissociação econômica também resulta de uma 

mudança na estrutura da economia para setores menos intensivos em materiais, por exemplo, uma mudança da 

indústria para os serviços. 

Além da dissociação econômica, pode haver mudanças no conteúdo material dos produtos de mineração que 

alimentam os setores de manufatura. Por exemplo, a manufatura poderia mudar para chapas de metal de maior 

qualidade, mais caras, mas mais leves na produção. Este desacoplamento físico reflete mudanças na proporção da 

quantidade de materiais (em termos de peso) por unidade de valor do fluxo econômico associado (em termos de 

dólares). Mudanças no conteúdo material dos insumos também podem implicar em um reajuste físico: um exemplo 

seria o aumento no volume de minério de ferro usado pelo setor de ferro e aço para compensar a queda nos teores 

do minério. 

Fonte: OCDE, 2019. 

 

4.3 Reservas de Materiais, Estoques e Restrições de Fornecimento não são 

Facilmente Integrados 

 

Ao focar no uso de materiais, existe o risco de que as projeções impliquem em uma 

demanda por materiais que não possa ser atendida pela oferta existente. Idealmente, uma 

análise econômica dos fluxos de materiais ao longo do tempo acompanharia a evolução 

dos estoques de materiais. Dois tipos de estoque precisam ser diferenciados134:  

 

1. Estoques abaixo do solo (ou seja, reservas de materiais que podem ser extraídas): são 

as fontes de materiais primários. A disponibilidade e acessibilidade das reservas restringe 

as atividades de mineração e, portanto, o fornecimento de materiais primários. 

 

2. Estoques de materiais acima do solo (ou seja, materiais embutidos em produtos 

atualmente em uso): eles formam o suprimento futuro de materiais secundários. O 

fornecimento de materiais secundários depende da disponibilidade de materiais 

recicláveis no fluxo de resíduos. O tamanho do fluxo de resíduos, por sua vez, depende 

dos estoques históricos de materiais incorporados em produtos de uso único (como 

exemplo, embalagens de alimentos), bens semi-duráveis (por exemplo, carros ou 

telefones), ou mesmo bens duráveis (por exemplo, edifícios e infraestrutura ). A 

reciclabilidade de resíduos depende de uma série de fatores, como concentração de 

material, contaminação ou design. 

 

As durações do ciclo de vida de estoques acima do solo variam amplamente para 

diferentes materiais incorporados em diferentes produtos. Os materiais usados em 

produtos de vida curta de consumo têm uma vida muito mais curta do que os materiais 

embutidos em casas e estradas. Em economias desenvolvidas, nas quais a grande parte 

dos investimentos é feita para substituir produtos e infraestrutura existentes, pode-se 

esperar estoques estáveis mais cedo ou mais tarde. Projeta-se que as economias 

 
SCHANDL, Heinz; FISCHER-KOWALSKI, Marina; WEST, James; GILJUM, Atefan; DITTRICH, 

Monika; EISENMENGER, NINA; GESCHKE, Arne; LIEBER, Mirki; WIELAND, Hanspeter; 

SCHAFFARTZIK, Anke; KRAUSMANN, Fridolin; GIERLINGER, Sylvia; HOSKING, Karin; LENZEN, 

Manfred; TANIKAWA, Alessio Miatto; FISHMAN, Tomer. Global material flows and resource 

productivity: forty years of evidence (First chapter). Journal of Industrial Econology. 

https://doi.org/10.1111/jiec.12626, 30 June 2017. Available at: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jiec.12626. 
134 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 45. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
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emergentes e em desenvolvimento continuarão a aumentar seus estoques nas próximas 

décadas. 135  

 

Infelizmente, os dados de contabilidade de estoque de material não estão prontamente 

disponíveis. A representação de bens (semi-) duráveis em modelos econômicos de grande 

escala é ainda mais problemática. Dada a complexidade da tarefa e a falta de dados, a 

análise não acompanha. A demanda por materiais projetada neste artigo, portanto, não 

pode ser comparada diretamente com a disponibilidade de oferta, visto que os estoques 

flutuam ao longo do tempo. Além disso, a análise da estagnação dos estoques (os 

chamados efeitos de saturação) só pode ser feita no nível dos fluxos, não para os estoques 

per capita. 136 

 

Alternativamente, pode-se adicionar uma restrição de fornecimento fixa em materiais 

primários ou secundários. Mas, isso não está de acordo com a teoria econômica básica 

dos recursos não renováveis, que afirma que a disponibilidade de recursos escassos não é 

constante, mas é influenciada por desenvolvimentos tecnológicos, exploração de novas 

reservas, entre outras razões. Como um exemplo, a Figura 26 destaca como as estimativas 

de vida útil da reserva para metais selecionados, ou seja, a quantidade de anos que a 

demanda pode ser atendida pelas reservas atualmente conhecidas, foi revisada ao longo 

do tempo. Como resultado, as estimativas atuais são em muitos casos tão grandes quanto 

aquelas feitas nas décadas de 1940 e 1950 (Painéis A e B). A Figura 26 também mostra 

que, embora os preços dos materiais flutuem com o tempo, os preços de longo prazo não 

aumentam dramaticamente, indicando que a escassez não parece ser uma grande 

preocupação atualmente (Painel C). Como resultado, as restrições impostas por reservas 

e estoques limitados são reproduzidas neste artigo, restringindo o fornecimento de 

recursos naturais e permitindo que eles evoluam ao longo do tempo. 137 

 

Apesar da falta de contabilidade de estoque, uma análise dinâmica dos fluxos de materiais 

ao longo do tempo ainda pode fornecer informações interessantes sobre a evolução do 

uso de materiais. Como exemplo, as mudanças nos padrões geográficos de crescimento 

econômico implicam que os períodos de pico podem aparecer em diferentes regiões em 

diferentes décadas, desencadeando períodos de pico de demanda por materiais. 138 

 
 

  

 
135 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 46. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
136 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 46. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
137 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 46. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
138 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 46. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
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Figura 6.27: Estimativas Históricas de Indicadores-Chave Indicam que não há Escassez Absoluta de 

Oferta para Metais Selecionados 

 
Painel A. Produção global e reservas estimadas em Mt 

 

 
 
Painel B. Vida útil estimada da reserva (anos) 

 

 
 

Painel C. Evolução do Índice de Preços (índice 1 em 1922; preços médios móveis de 5 anos) 

 
 
Fonte: Painel A: Crowson (2011); Painel B: USGS (2017), reproduzido de Humphreys (2011); Painel C: 

Preços médios anuais do produtor dos EUA, convertidos utilizando o fator de conversão do Índice de Preços 

ao Consumidor, com 1998 como o ano base (Kelly, 2014). 
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4.4 Qual é a Abordagem do Cenário de Linha de Base? 

 

Este artigo utiliza uma abordagem de cenário de linha de base para explorar o uso futuro 

de materiais vinculados à atividade econômica. É uma abordagem de cenário, pois 

descreve um conjunto internamente consistente de desenvolvimentos de tendências de 

todas as variáveis econômicas e ambientais do modelo139. Ao excluir a análise sobre as 

consequências das mudanças nas políticas relevantes, o cenário descreve as tendências 

para as políticas atuais, ou seja, uma projeção de linha de base “business-as-usual”. 

 

Uma projeção de cenário de linha de base descreve um possível desenvolvimento futuro, 

não é uma previsão de desenvolvimento futuro. Ao contrário, uma projeção de cenário de 

linha de base é calibrada de modo a reproduzir tendências passadas e esperadas para 

inúmeras variáveis econômicas e ambientais importantes, incluindo tendências 

demográficas, tendências de urbanização e globalização.140  

 

A reprodução de tendências passadas não significa que o cenário da linha de base central 

esteja extrapolando linearmente para o futuro das tendências recentes da atividade 

econômica. Ao contrário, as tendências nos impulsionadores subjacentes do crescimento 

econômico são modeladas e são elaboradas hipóteses cuidadosas sobre sua evolução 

plausível nas próximas décadas. Essa evolução não é linear, pois as tendências dos drivers 

não são lineares e os sistemas econômicos respondem às mudanças dos drivers de forma 

não linear. Como exemplo, os efeitos das políticas atuais tendem a desaparecer com o 

tempo. Além disso, presume-se que as preferências convergem gradualmente entre os 

países, assim como os níveis de produtividade, mas com respeito às restrições específicas 

do país e fontes de tecnologia. O modelo de equilíbrio geral reúne todas essas tendências 

não lineares em um conjunto internamente consistente de desenvolvimentos de todas as 

variáveis do modelo. No nível global, este é um sistema fechado: as exportações globais 

são iguais às importações globais, as poupanças globais são iguais aos investimentos 

globais. 141 

 

As projeções apresentadas aqui refletem apenas o impacto das políticas existentes. As 

políticas que estão atualmente em discussão, como as incluídas em roteiros de economia 

circular e estruturas de eficiência de recursos, não aparecem nos cenários de linha de base 

apresentados neste artigo142. Assim, qualquer política que ainda não tenha sido 

implementada ou ainda requer um esforço é excluída dos cenários de linha de base. 143  

 

 
139 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 48. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
140 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 48. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
141 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 48. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
142 Como exemplo, o plano de ação da UE para a economia circular inclui propostas legislativas revistas 

sobre a gestão de resíduos que estabelecem um caminho de longo prazo para a gestão e reciclagem de 

resíduos. Embora várias propostas tenham sido adotadas (como, por exemplo, a Proposta de Diretiva sobre 

Resíduos de Embalagens ou Aterros), a implementação das políticas ainda está muito longe. Em primeiro 

lugar, as diretivas reais (revisão das) têm de ser adotadas, estabelecendo metas e prazos concretos. Somente 

assim, cada Estado-Membro implementará os regulamentos e políticas necessários para atingir os objetivos 

indicados nas diretivas. 
143 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 48. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
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Para o setor de energia, incluindo o uso de combustível fóssil, as projeções aqui 

delineadas estão alinhadas com o Cenário de Políticas Atuais do Panorama de Energia 

Mundial da Agência Internacional de Energia144, vide Tabela 18. Eles diferem 

ligeiramente no longo prazo devido às diferenças nas projeções macroeconômicas 

subjacentes entre as duas instituições. Os inúmeros cenários do World Energy Outlook 

ilustram como diferentes hipóteses sobre políticas podem afetar as projeções de materiais, 

como, por exemplo, incluindo as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDC) do 

Acordo de Paris sobre mudança climática e outras políticas planejadas que teriam 

implicações complexas. 

 

Esta abordagem para construir projeções de cenário de linha de base é o ponto de 

referência apropriado para investigar os custos da inação e os benefícios da ação política. 

Não reflete uma visão sobre a viabilidade e o estado das políticas recentemente 

anunciadas ou planejadas. Os cenários da linha de base incluem implicitamente outras 

políticas governamentais que se refletem nas tendências esperadas para as variáveis-

chave. Esses pressupostos básicos da política orientam os pressupostos da modelagem, 

como, por exemplo, sobre a evolução das taxas de reciclagem de uma série de materiais 

em diferentes países, e refletem uma combinação da influência das políticas e tendências 

socioeconômicas. Um cenário de linha de base, portanto, fornece uma referência contra a 

qual os cenários de políticas destinadas a promover a eficiência dos recursos e a transição 

para uma economia circular podem ser avaliados. Um cenário de linha de base que reflete 

a continuação dos atuais desenvolvimentos socioeconômicos também pode ser rotulado 

como um cenário de “negócios como de costume”. 145 

 
Tabela 6.16: Os Cenários do Panorama de Energia Mundial da IEA 

 
As projeções de energia no cenário de linha de base central apresentadas neste estudo baseiam-se no Cenário de 

Políticas Atuais (CPS) da IEA. A CPS considera “apenas as políticas e medidas promulgadas na legislação em 

meados de 2017” e está, portanto, em linha com a definição de um cenário de linha de base, conforme utilizado 

neste artigo.146 

A IEA também apresenta um Cenário de Novas Políticas (NPS), que inclui “intenções de política anunciadas”. 

Como exemplo, os esforços de mitigação das emissões de gases de efeito estufa para alcançar as Contribuições 

Nacionalmente Determinadas (NDC) feitas para o Acordo de Paris estão incluídos no NPS, mas não na CPS. A AIE 

também considera um Cenário de Desenvolvimento Sustentável (SDS), que visa “atingir os principais componentes 

energéticos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Este cenário inclui “ações urgentes para 

combater as mudanças climáticas” e contém medidas adicionais para manter o aumento da temperatura global 

abaixo de 2 graus Celsius. A IEA não rotula nenhum de seus cenários como ‘business-as-usual’, ‘projeção central’ 

ou ‘linha de base’, argumentando que “não há uma história única sobre o futuro da energia global”. 147 

Nenhuma projeção de cenário é, portanto, completamente livre de políticas. As decisões sobre quais políticas incluir 

ou excluir, portanto, têm consequências para as projeções de uso de materiais e suas consequências ambientais. Os 

cenários da IEA ilustram isso para o uso de combustível fóssil e as consequências relacionadas para as mudanças 

climáticas. Os cenários da IEA ilustram isso para o uso de combustível fóssil e as consequências relacionadas às 

mudanças climáticas. As influências dos NDCs e das políticas climáticas adicionais nas projeções de materiais que 

não sejam os combustíveis fósseis são complexas e dependem de um entendimento detalhado da combinação de 

 
144 IEA. World Energy Outlook 2017. A world in transformation. Flagship report. November 2017. 

Available at:  

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2017 
145 OECD. Global Material Resources Outlook to 2060, 2019, p. 48. Available at: <https://read.oecd-

ilibrary.org/environment/global-material-resources-outlook-to-2060_9789264307452-en#page39>. 
146 IEA. World Energy Outlook 2017. A world in transformation. Flagship report. November 2017. 

Available at:  

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2017Não se encontra nas suas referências finais. 
147 IEA. World Energy Outlook 2017. A world in transformation. Flagship report. November 2017. 

Available at:  

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2017Não se encontra nas suas referências finais. 
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tecnologias subjacentes à ação de mitigação das mudanças climáticas e os requisitos de materiais para cada uma 

dessas tecnologias. Isso está além do escopo deste artigo. 

 

Projeta-se que o Uso de Combustível Fóssil e as Emissões de CO2 Aumentem no Cenário IEA CPS 

 

 
 

Nota: O consumo de combustível, conforme relatado no gráfico, não corresponde diretamente ao uso de combustível 

fóssil projetado neste artigo e é relatado em unidades diferentes (conteúdo de energia em Gtoe vs. peso em Gt), mas 

é consistente com essas projeções. As emissões de CO2 são apresentadas em Gt CO2 equivalente. 148 

Fonte: (IEA, 2017) 

 

A Figura  mostra, claramente, que as políticas pretendidas que estão incluídas no NPS, como aquelas sob os NDCs, 

assim como as medidas de controle de poluição do ar na China e outros países, são projetadas para reduzir o 

crescimento do consumo total de combustível e emissões de CO2, mas não para atingir um declínio absoluto. A 

principal diferença é a redução no uso de carvão na Ásia (em mais de 20%), que tem consequências ambientais 

positivas significativas. O gráfico também mostra que o SDS leva a reduções significativas no consumo de 

combustível fóssil e redução das emissões de CO2. De acordo com a CPS, todas as energias fósseis (petróleo, gás e 

carvão) devem continuar aumentando até 2040. 

 

Muitos mecanismos que impulsionam o crescimento econômico de longo prazo e o uso 

de materiais não são bem compreendidos. Isso significa que há incertezas sobre a entrada 

de dados, sobre as projeções de longo prazo dos mergulhadores econômicos e sobre as 

relações dinâmicas entre esses direcionadores econômicos e o uso de materiais assumidos 

nas projeções. Também é provável que ocorram choques, como crises econômicas 

profundas ou prolongadas ou desastres naturais, que não podem ser previstos ou incluídos 

nessas projeções de longo prazo. 

 

Este artigo procura abraçar as incertezas, as quais podem ajudar a lançar mais luz sobre 

as interações entre a atividade econômica e o uso de materiais físicos, para destacar quais 

premissas são mais cruciais para as projeções e para identificar onde mais trabalho é 

necessário para melhorar a base de conhecimento. Para lidar com a incerteza, este trabalho 

apresenta um cenário de linha de base central, complementado com cenários de linha de 

base alternativos que diferem em suas hipóteses sobre desenvolvimentos 

socioeconômicos futuros. 

 

CONCLUSÕES  

 

Este artigo apresenta projeções globais de uso de materiais e suas consequências 

ambientais. Fornece uma perspectiva quantitativa para 2060 nos níveis global, setorial e 

regional para 61 diferentes materiais, entre os quais: recursos de biomassa, combustíveis 

fósseis, metais e minerais não metálicos. Explica os motores econômicos que determinam 

a dissociação do crescimento econômico e dos materiais, e avalia como as mudanças 

 
148 IEA. World Energy Outlook 2017. A world in transformation. Flagship report. November 2017. 

Available at:  

https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2017Não se encontra nas suas referências finais. 
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projetadas na atividade econômica setorial e regional influenciam o uso de diferentes 

materiais. As projeções incluem materiais primários e secundários, o que fornece uma 

compreensão mais profunda do que impulsiona as sinergias e compensações entre 

extração e reciclagem. 

 

O estudo projeta, ainda, uma duplicação do uso global de materiais primários entre hoje 

e 2060, evoluindo de um montante de 79 Gt em 2017 para w67 Gt em 2060. A população 

e o crescimento convergente da renda per capita impulsionam o crescimento no uso de 

materiais. No entanto, mudanças estruturais, especialmente em países não pertencentes à 

OCDE, e melhorias tecnológicas amortecem parcialmente esse crescimento. Projeta-se 

que os metais e minerais não metálicos cresçam mais rapidamente do que outros tipos de 

materiais. 

 

Depreende-se da presente pesquisa, que nas décadas futuras o crescimento das populações 

com rendas mais altas conduzirá a um forte aumento na demanda global por bens e 

serviços. O produto interno bruto global (PIB) deve quadruplicar entre 2017 e 2060, de 

acordo com o cenário de base central projetado com o modelo ENV-Linkages da OCDE. 

 

Para 2060, projeta-se que a renda média global per capta alcance o nível atual da OCDE, 

o que corresponde a cerca de US$ 40.000. Somando-se a esses fatos, a produção e o 

consumo estão mudando para economias emergentes e em desenvolvimento, as quais, em 

média, detêm uma maior intensidade de materiais.  

 

A crescente participação dos serviços na economia, possivelmente, reduzirá o 

crescimento do uso de materiais, uma vez que o setor é menos intensivo em materiais do 

que a agricultura ou a indústria. Sem dúvida, os desenvolvimentos tecnológicos ajudarão 

a desacoplar o crescimento nos níveis de produção dos insumos materiais para a 

produção. 

 

Minerais não metálicos, como a areia, o cascalho e o calcário, representam mais da 

metade do uso total de materiais. A intensidade dos materiais da economia global deve 

diminuir mais rapidamente do que nas últimas décadas, a uma taxa de 1,3% ao ano, em 

média, refletindo um desacoplamento relativo: o uso material global aumenta, mas não 

tão rápido quanto o PIB. 

 

A projeção é que a reciclagem se torne mais competitiva em comparação com a extração 

de materiais primários. O forte aumento na demanda por materiais implica que o uso de 

materiais primários e secundários aumente, aproximadamente, em velocidade 

semelhante. 

 

No que diz respeito às consequências ambientais, é notório que mais da metade de todas 

as emissões de gases de efeito estufa (GEE) estão relacionadas às atividades de 

gerenciamento de materiais. As emissões de GEE relacionadas ao gerenciamento de 

materiais aumentarão para aproximadamente 50 Gt CO2, equivalentes até 2060. 

 

Nesse sentido, o uso de combustíveis fósseis e a produção de ferro, aço e materiais de 

construção levam a grandes emissões relacionadas à energia de gases de efeito estufa e 

poluentes atmosféricos. A extração e o uso de metais exercem uma ampla gama de 

consequências poluentes, incluindo efeitos tóxicos em humanos e ecossistemas. Por fim, 
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constatou-se que a extração e o uso de matérias-primas primárias são muito mais 

poluentes do que os materiais secundários, os reciclados. 
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AS MEDIDAS DE PRODUTIVIDADE “VERDE” NA OCDE  

 

Vera Thorstensen1 

Fábio Thomazella2 

 
 

Resumo: O artigo tem como objetivo discutir a medição de produtividade verde da OCDE, chamada de Produtividade 

Multifatorial Ambientalmente Ajustada (EAMFP).  Esse indicador deve ser entendido como um componente da 

medição do crescimento econômico usada pela OCDE, que também inclui fatores como a contribuição do capital 

natural, do capital produzido e do capital laboral. O artigo ainda demonstra as principais conclusões do estudo feito 

pela OCDE sobre o crescimento econômico de países membros do G20 e da própria OCDE, em termos desses 

componentes econômicos. Por fim, também tem como objetivo apresentar alguns dados sobre o Brasil. 

 

Palavras-Chave: Produtividade Multifatorial Ambientalmente Ajustada, OCDE, Capital Natural, Capital Produzido, 

G-20, Brasil. 

 

Abstract: The article aims to discuss an OECD green productivity priority, called Environmentally Adjusted 

Multifactorial Productivity (EAMFP). This indicator should be understood as a component of the relevance of 

economic growth used by the OECD, which also includes factors such as the contribution of natural capital, produced 

capital and working capital. The article also shows the main reasons for the OECD Study on the economic growth of 

G20 member countries and the OECD itself, in terms of these economic sectors. Finally, the article also aims to present 

some data about Brazil. 

 

Key Words: Environmentally Adjusted Multifactorial Productivity, OECD, Natural Capital, Produced Capital, G-20, 

Brazil. 

 

INTRODUÇÃO  

 

A produtividade é uma temática bastante relevante para a OCDE, contando com diversos 

estudos sobre o tema. Em seu relatório sobre o Futuro da Produtividade3, a OCDE aponta 

que a produtividade é o último grande motor do crescimento mundial e, portanto, 

melhorá-la é um desafio fundamental para a economia no século XXI. O crescimento da 

produtividade é crucial para que os países se adaptem ao impacto da pressão do 

envelhecimento da população sobre os orçamentos públicos e para escapar da chamada 

“armadilha da renda média”, que afeta muitos países em desenvolvimento como o Brasil.  

 

Aliado a isso, destaca-se a importância crescente dos problemas ambientais, e de sua 

contabilização no desenvolvimento econômico, para que este não ocorra às expensas da 

qualidade ambiental. Nesse contexto, aprimorar os mecanismos de mediação da 

produtividade é essencial para a formulação de políticas públicas que visem ao 

crescimento econômico, aliando-a à preservação do meio ambiente. 

 

Em seu relatório de 2016, entitulado Compêndio de Indicadores de Produtividade, a 

OCDE também descreve o crescimento da produtividade como um elemento essencial 

para melhora dos padrões de vida das populações no século XXI4. No entanto, em muitos 

países avançados e economias emergentes o crescimento da produtividade vem 

diminuindo. As preocupações com o crescimento da produtividade inserem-se em um 

contexto de taxas de investimento decrescentes aliadas ao aumento das desigualdades 

 
1 Professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Centro de Estudos do 

Comércio Global e Investimentos (CCGI). 
2 Pesquisador do CCGI. 
3 OECD, The Future of Productivity, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264248533-en. 

2015 
4 OECD Compendium of Productivity Indicators 2016, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/pdtvy-2016-en. 2016 
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sociais, o que suscita preocupações que essa desaceleração possa ser estrutural e não 

cíclica. Nesse sentido, promover o crescimento da produtividade e dividir os ganhos de 

produtividade, através da exploração e criação de novas tecnologias, investimento em 

capital humano e estimular a inovação, em particular através de firmas jovens é 

extremamente relevante hoje em dia para criar um ciclo virtuoso que possa combater as 

deficiências de infraestrutura e produtividade.  

 

A OCDE aponta como o aumento da produtividade depende da pesquisa de ponta para 

continuar o progresso nas inovações, como a internet, a indústria aeroespacial e os 

antibióticos, cuja origem é, principalmente, a pesquisa pública. No entanto, a medida da 

produtividade é difícil. Há desafios na medição dos fatores de produção, trabalho e 

capital, assim como a produção e os fatores ambientais.  

 

Tradicionalmente, usou-se a medida de produtividade multifatorial. Este indicador é 

usado por governos e instituições de pesquisa há mais de 50 anos5. A produtividade 

multifatorial mede o crescimento residual que não pode ser explicado pelas mudanças em 

insumos de capital e trabalho e representa a eficiência do uso combinado de trabalho e 

capital no processo produtivo. Ao comparar as mudanças de trabalho e capital com as 

mudanças do PIB, podemos entender como o progresso tecnológico ou as melhorias de 

eficiência podem ajudar um país a se tornar mais rico e melhorar seu padrão de vida 

material. 

 

A produtividade multifatorial é frequentemente percebida como uma medida pura de 

mudança técnica, mas na prática, deve ser interpretada em um sentido mais amplo que 

reflete parcialmente a forma que os insumos de capital e trabalho são medidos6. No 

entanto, conforme aponta a OCDE, essas medidas tradicionais de crescimento de 

produtividade multifatorial falham em explicar completamente o papel dos serviços 

ambientais na produção. Assim, o indicador de produtividade multifatorial tradicional 

precisa ser revisitado para capturar as emissões de poluição e o uso de recursos naturais. 

Segundo a OCDE, tais medidas são desequilibradas, porque o aumento da exploração dos 

recursos naturais é interpretado erroneamente como aumento da produtividade e os custos 

de investir na redução da poluição contribuem negativamente para o cálculo do índice, 

não considerando seus efeitos benéficos. A omissão da quantidade de emissões de 

poluidores, bem como a exploração de recursos naturais no crescimento econômico não 

fornece uma imagem adequada em termos de formulação de políticas públicas.  

 

Da mesma forma, a OCDE em seu estudo sobre os preços ocultos da poluição aponta que 

a degradação ambiental está atingindo níveis preocupantes em alguns países. No nível 

global, há um consenso crescente que a poluição deve ser considerada com um resultado 

do processo produtivo e, portanto, incorporado nas decisões econômicas. No entanto, o 

controle da poluição e a preservação do meio ambiente não são simples a partir dos 

mecanismos de mercado e preços. Segundo a OCDE, os efeitos da poluição têm efeitos 

deletérios de longo prazo na produtividade e na produção de longo prazo. Esses efeitos 

não são, no entanto, usualmente levados inteiramente em consideração pelas políticas 

econômicas governamentais, dada a dificuldade de se avaliar o custo de oportunidade de 

reduzir a poluição, seja para a sociedade como um todo ou para os produtores.  

 
5 OECD stat. Disponível em https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=EAMFP 
6OECD. Greening productivity measurement. p.2. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021. 
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Com base nesse cenário, a OCDE criou o indicador de produtividade multifatorial 

ajustada ambientalmente (EAMFP- Environmentally Adjusted Multifactor Productivity). 

A metodologia e os resultados empíricos desse indicador foram apresentados pela OCDE 

em um relatório de 2018, como foco nesse indicador. O crescimento do EAMFP mede o 

crescimento residual na produção conjunta dos produtos desejáveis e indesejáveis que 

não pode ser explicado por mudanças no consumo de fatores de produção (incluindo 

trabalho, capital produzido e capital natural). Trata-se de uma forma mais relevante de 

medir a produtividade no século XXI, pois leva em conta o fator ambiental na 

contabilidade da produtividade. 

 

A intenção do artigo, portanto, é apresentar o indicador da OCDE sobre produtividade 

em suas linhas gerais como também entender como a OCDE separa os diferentes 

componentes para medição do crescimento econômico de um país. A estrutura ou 

medição do EAMFP oferece oportunidades de desenvolvimento dois indicadores 

relacionados que podem ser úteis para a análise do crescimento verde: a contribuição do 

capital natural para o crescimento, que mede quanto o crescimento da renda atual depende 

do uso de recursos naturais; e o crescimento econômico ajustado em termos da redução 

de poluentes, que mede em que medida o crescimento econômico foi alcançado em 

detrimento da qualidade ambiental. 

 

O artigo também apresenta as principais conclusões da OCDE na análise de dados sobre 

o conjunto de países Membros da organização juntamente com os membros do G-20, 

ressaltando os dados brasileiros. 

 

1. O Indicador de Produtividade Multifatorial Ambientalmente Ajustada 

 

Como já foi mencionado, o EAMFP mede a habilidade dos países de gerar renda de certo 

conjunto de insumos, levando, portanto, em conta o consumo dos recursos naturais e a 

produção de rejeitos ambientais e corresponde à parcela do crescimento da produção que 

não é explicada por mudanças no uso dos insumos. 7 

 

Ao usar o indicador EAMFP, é possível contabilizar insumos relacionados ao meio 

ambiente (como o uso de recursos naturais) e resultados relacionados ao meio ambiente 

(como poluição do ar) para corrigir essa omissão e compreender melhor o papel dos 

serviços ambientais no que concerne a produtividade e o crescimento econômico. O 

EAMFP tem o potencial de complementar a medição de produtividade multifatorial 

(MFP) tradicional amplamente usada por formuladores de políticas econômicas e 

financeiras. 

 

Os países devem seu crescimento EAMFP a diferentes fatores: melhorias tecnológicas 

orientadas para a produção de bons resultados e redução de resultados indesejáveis (por 

exemplo, tecnologias mais limpas) ou no uso mais eficiente de insumos (por exemplo, 

melhores habilidades, maior qualidade do capital fixo), instituições e organizações mais 

eficientes, economias de escala e eficiência na alocação de recursos. 8 

 
7 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.12. Disponível em fdd40cbd-en.pdf (oecd-

ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
8OECD. Greening productivity measurement. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021. 
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Já a contribuição do capital natural para o crescimento mede até que ponto o crescimento 

da produção de um país é atribuível ao uso de recursos naturais. Por outro lado, o 

crescimento econômico ajustado em termos da redução de poluentes mede até que ponto 

o crescimento do PIB de um país deve ser corrigido para esforços de redução da poluição, 

acrescentando o que foi subestimado, devido à destinação de recursos para a redução da 

poluição ou deduzindo o “excesso” de crescimento que é gerado às custas da qualidade 

ambiental. 9 

 

Por exemplo, em países que mantêm os custos de produção baixos contando com 

tecnologias altamente poluentes, a MFP pode sugerir uma avaliação excessivamente 

otimista do potencial econômico.  

 

A figura 7.1 mostra como a OCDE congrega seus indicadores de produtividade verde. 

Conforme, é possível analisar, o crescimento do PIB é considerado tendo em vista os 

aspectos ambientais de redução da poluição, de modo a avaliar positivamente aqueles 

países com evolução positiva na redução das emissões de gases poluentes.  

 

A medição do crescimento econômico também é decomposta em diversas variáveis, o 

que permite ao formulador de políticas públicas uma perspectiva bastante apurada dos 

problemas de natureza ambiental gerados pelo crescimento econômico. Nesse contexto, 

o crescimento do PIB é decomposto na contribuição do trabalho, na contribuição do 

capital produzido (capital fixo), na contribuição do capital natural e no crescimento da 

produtividade ajustada ambientalmente, ou seja, levando em conta as consequências 

ambientais do crescimento econômico. 

 
Figura 7.1: Medição do crescimento econômico na OCDE 

 
Fonte: OCDE, 2016. 

  

 
9 Ibid. 
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2. Visão Geral sobre os dados do período 1990-2013  

 

A partir da análise de dados sobre a produtividade verde para países da OCDE e do G-20, 

a OCDE elaborou um compêndio de dados que traça um panorama do período entre 1990-

2013 e consiste em ferramenta importante para análise de dados de crescimento 

econômico de diversos países  

 

Em algumas nações, a contribuição da extração de recursos naturais para o crescimento 

econômico é bastante alta e isso pode levantar preocupações sobre a trajetória de 

crescimento futuro esperado dessas economias. A importância do indicador da 

contribuição do capital natural para o crescimento do produto permite que as perspectivas 

de crescimento de longo prazo sejam avaliadas quando o capital natural se tornar escasso. 

Países com grande dependência na extração de recursos naturais devem enfrentar 

problemas para sustentar seu crescimento se não elaborarem um modelo econômico 

alternativo. 

 

De acordo com a OCDE, a análise de dados de seus indicadores sobre crescimento 

econômico e produtividade indica que em alguns países, como a Rússia, Arábia Saudita, 

Chile, Israel e a China, a dependência da extração de ativos de subsolo contribuiu para 

uma parcela significativa do crescimento do PIB no período 1990-2013, o que suscita 

preocupações sobre a capacidade desses países de sustentar as taxas de crescimento no 

longo prazo. 

  

Em outros países, como o Reino Unido, o declínio do uso de ativos do subsolo foi 

compensado por meio de outros insumos que contribuem para o crescimento da produção 

ou por meio de melhorias de produtividade. Nos países como a Finlândia, Japão ou 

Alemanha, a maior parte do crescimento da renda foi gerado essencialmente por meio de 

ganhos de produtividade. Esse padrão de crescimento revela também quais países mais 

contribuem para o uso de recursos naturais atualmente e fornece um importante indicador 

para elaborar políticas de combate ao aquecimento global.  

 

Curiosamente, conforme aponta a OCDE, as taxas de crescimento de longo prazo da 

EAMFP têm sido bastante semelhantes entre os países da OCDE e os BRIICS. O principal 

fator que explica seu desempenho de crescimento geral diferente é a extensão em que 

dependem de insumos de fatores: os países do BRIICS têm dependido muito mais do 

aumento da utilização de insumos (incluindo trabalho, capital produzido e capital natural) 

para gerar crescimento adicional, enquanto nos países da OCDE o crescimento foi gerado 

quase exclusivamente por meio de ganhos de produtividade. O fato dos índices de 

crescimento de EAMFP serem parecidos nos dois grupos de países é indicativo de como 

o uso de recursos naturais ajustou para baixo o índice dos BRIICS, visto que, em termos 

apenas de crescimento do PIB, a média da OCDE foi menor.   

 

Em linhas gerais, os resultados do estudo da OCDE também apontam para uma mudança 

em direção a processos de produção mais limpos em muitos países. Na verdade, a maioria 

dos países da OCDE diminuiu suas emissões nas últimas duas décadas e suas taxas de 

crescimento do PIB precisariam ser ajustadas para cima para avaliar corretamente seu 

desempenho de crescimento.  
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3. Ajustando o PIB para a redução da poluição (GDP for pollution abatement) 

 

O crescimento do PIB ajustado para a poluição leva em conta tanto o PIB quanto os 

aspectos ambientais do crescimento econômico. Na figura 2, é possível observar os países 

onde o crescimento econômico ocorreu à custa da qualidade ambiental, sendo, portanto, 

o indicador ajustado para baixo. Mostra também os países que foram capazes de reduzir 

a intensidade das emissões do seu crescimento econômico e, portanto, seu índice é 

ajustado para cima. 10 

 

A precisão do índice é importante, conforme aponta a OCDE, pois tais esforços de 

redução demandam o direcionamento de recursos escassos em direção da melhoria da 

qualidade ambiental, em vez da produção de bens manufaturados. 11 

 

O ajuste do crescimento do PIB pela redução de poluentes é importante porque o 

crescimento da produtividade seria, de outra forma, subestimado em países que 

direcionam seus recursos escassos no esforço de reduzir a poluição. Da mesma forma, o 

crescimento da produtividade seria superestimado em países que dependem pesadamente 

em indústrias poluidoras para gerar crescimento econômico.  

 

Na maioria dos países da OCDE, as emissões decresceram nas últimas duas décadas e 

suas taxas de crescimento econômico devem ser ajustadas para cima para corrigir esse 

desempenho. Da mesma forma, em muitos países que não são membros da OCDE, o 

ajuste é grande e negativo, sugerindo como o crescimento econômico desses países nos 

últimos vinte anos deu-se às expensas da qualidade ambiental e aumento das emissões.  

Conforme aponta a OCDE, para medir a poluição, leva-se em conta a emissão de oito 

tipos de gases, incluindo gases-estufa como gás carbônico (CO2), metano (CH4) e óxido 

nitroso (N2O) e poluidores em geral como monóxido de carbono, partículas inaláveis, 

óxidos de nitrogênio e enxofre. 12 

 

A figura 7.2 mostra que aqueles países que conseguiram combinar crescimento 

econômico com redução da poluição ambiental foram poucos, ressaltando-se países como 

Letônia e Lituânia. As barras mais escuras são aquelas em que o crescimento econômico 

se deu principalmente devido ao aumento da produtividade, ao contrário de fatores como 

capital, trabalho e recursos naturais. O Brasil teve seu índice ajustado para baixo, o que 

indica que a redução da emissão de poluentes não foi tão significativa. Da mesma forma, 

o crescimento brasileiro não se deu pela melhora na produtividade. 13 

 

 Ressalta-se que a Rússia, embora seja bastante poluente, teve seu índice ajustado para 

baixo, pois durante o período estudado pela OCDE, seu crescimento econômico não foi 

 
10 OECD. Greening productivity measurement. p.4. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
11 OECD. Greening productivity measurement. p.4. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
12 OECD. Greening productivity measurement. p.4. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
13 OECD. Greening productivity measurement. p.4. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
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tão significativo no período de crise econômica que se seguiu ao fim da URSS, o que 

alterou o resultado. Destaque se faz também para a República Tcheca em termos de 

esforços para combater a poluição, dado que seu índice foi ajustado para cima em grande 

margem. Países que se destacaram negativamente foram Turquia, Arábia Saudita, Coreia 

do Sul, China e Índia. 14 

 
Figura 7.2: Crescimento econômico versus Crescimento econômico ajustado pela redução de poluentes  

 

 
Fonte: OCDE, 2016. 

 

Na figura 7.3, é possível analisar como, os indicadores de crescimento econômico 

ajustado para a poluição e de crescimento multifatorial da produtividade ambientalmente 

ajustado (EAMFP) nos países da OCDE e BRIICS evoluíram no período analisado de 

1991 a 2014.15 

 

Os índices de crescimento ajustados para a emissão de poluentes mostram que os países 

dos BRIICS tiveram índice de crescimento mais alto, ainda que os países dos BRIICS 

devam seu crescimento em menor escala aos ganhos de produtividade ao contrário dos 

países da OCDE. Para os índices de produtividade ambientalmente ajustada (EAMFP), é 

possível perceber que os índices diferem pouco, mostrando que há uma compensação no 

cálculo do indicador, pois os países da OCDE poluem menos para obter seu crescimento 

econômico, ainda que cresçam menos que a média dos países do BRIICS. 

 

Os principais pontos de involução do índice correspondem a períodos de crise econômica. 

Em 1998, a crise em mercados emergentes asiáticos e em 2008 a crise financeira originada 

no mercado imobiliário americano.  

 
 

 
14 OECD. Greening productivity measurement. p.4. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
15OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.10-15. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
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Figura 7.3: Crescimento do PIB ajustado pela emissão de poluentes e índice EAMFP nos países da 

OCDE e nos BRIICS 

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

A figura 7. 4 mostra o crescimento extra do PIB para países com alto desempenho em 

esforços de mitigar a poluição. O crescimento de países como Alemanha, Japão e Itália 

deve ser ajustado para cima em 30% para produzir uma medida de crescimento que reflete 

corretamente seus esforços de redução das últimas duas décadas. 16 

 

De acordo com a metodologia de cálculo do indicador, os países que estão em primeiro 

lugar apresentaram baixas taxas de crescimento econômico e, portanto, os esforços de 

mitigação da poluição aparecem como a parcela significativa do crescimento ou de fato 

empreenderam esforços significativos na mitigação da poluição. Dessa forma, o índice 

não deve ser interpretado simplesmente como uma medida da redução dos poluentes, 

pois, em países cujo crescimento está estagnado, os esforços de mitigação da poluição 

acabam tendo uma importância desproporcional. 
 

  

 
16OECD. Greening productivity measurement. p.11. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.   
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Figura 7.4: Ajuste de redução de poluentes como uma porcentagem do crescimento econômico no 

período 1991-2013 

 

 
Fonte: OCDE, 2016. 

 

A figura 7.5, por sua vez, mostra como o crescimento econômico de cada país responde 

a cada tipo de poluente, ou seja, a elasticidade do crescimento econômico em relação à 

emissão de determinados poluentes. É possível perceber pela figura que a Rússia tem 

bastante dependência na emissão de gás carbônico e metano para seu crescimento, 

juntamente com países como Turquia, México e Coreia do Sul no caso de CO2 e 

Luxemburgo, República Tcheca e Lituânia no caso do metano. O Brasil não apresenta 

grande elasticidade na relação entre crescimento econômico e emissão de gás carbônico 

e metano, o que constitui um dado positivo. A Rússia tem destaque nessas emissões 

devido a uma economia baseada na produção de combustíveis fósseis como petróleo e 

gás natural, o que faz desse país um grande poluente.17 

 

No quesito de compostos orgânicos voláteis não metânicos (NMVOC), a Rússia também 

se destacou no período analisado, como um país cujo crescimento responde positivamente 

à emissão de poluentes. Nesse quesito em particular, também se destacam os EUA como 

um país cujo crescimento dependeu consideravelmente da emissão desses tipos de 

poluentes no período analisado pela OCDE.18  

 

Os compostos orgânicos voláteis não metânicos são uma coleção de compostos orgânicos 

que diferem amplamente em sua composição química, mas apresentam comportamento 

semelhante na atmosfera. Os NMVOCs são emitidos para a atmosfera a partir de muitas 

fontes, incluindo atividades de combustão, uso de solventes e processos de produção. Já 

os NMVOC biogênicos são emitidos pela vegetação, com quantidades dependentes da 

espécie e da temperatura. Os NMVOCs contribuem para a formação de ozônio no nível 

do solo (troposférico) e certas espécies, como o benzeno e o 1,3-butadieno, são 

diretamente prejudiciais à saúde humana.19 

 

 
17OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.28. Disponível em fdd40cbd-en.pdf (oecd-

ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
18 European Environment Agency. Disponível em https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/indicators/eea-32-non-methane-volatile-1/assessment-4. Acesso em 22/09/2020. 
19 Idem. 
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Figura 7.5: Elasticidade do PIB em relação à Poluição 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

3.1 Os componentes do crescimento econômico para a OCDE 

 

Conforme aponta a OCDE20, a análise do crescimento econômico permite a identificação 

das fontes de crescimento como trabalho, capital produzido, capital natural e a parcela do 

crescimento que não é explicada por esses fatores, que é a produtividade multifatorial 

ambientalmente ajustada (EMAFP).  

 

As fontes de crescimento variam entre os países. Por exemplo, o declínio da utilização do 

trabalho pode abaixar o crescimento no Japão, enquanto o aumento dos investimentos em 

capital produzido explica a maior parte do crescimento na China e Índia. A extração do 

capital natural contribui em grande parte parte o crescimento de países como Rússia, 

Arábia Saudita e Chile. Por fim, melhoramentos em produtividade contribuem para o 

crescimento em países como Finlândia e Alemanha.  

 

Consoante a OCDE, em um mundo com recursos naturais restritos, o aumento da 

produtividade (EAMFP) é a única forma sustentável de crescimento econômico no longo 

prazo. Nesse contexto, o relatório da OCDE apresenta importantes contribuições para 

recomendações de políticas públicas específicas para cada país, de acordo com suas 

limitações. A extração de recursos naturais, por exemplo, não é uma forma adequada para 

sustentar o crescimento econômico de longo prazo. Por outro lado, a dependência em 

 
20OECD. Greening productivity measurement. p.5. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
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mão-de-obra também deve dimunir dado que a população mundial vem envelhecendo a 

um ritmo rápido. 

 

A figura 7.6, nesse contexto, retrata a composição do crescimento econômico no período 

1990-2013 por país analisado. A figura mostra como cada país obtém o crescimento 

econômico conforme os diversos componentes: trabalho, capital produzido, capital 

natural e o crescimento da produtividade ambientalmente ajustado. A compreensão da 

composição do crescimento de cada país é uma medida muito importante para proposição 

de políticas públicas, especialmente na área ambiental.  21 

 

A figura mostra que o crescimento da China e da Índia no período deveu-se 

principalmente ao capital produzido. O capital produzido, conforme definição do Banco 

Mundial22, inclui o valor de máquinas, edifícios, equipamentos e terrenos urbanos 

residenciais e não residenciais. O crescimento da produtividade ambientalmente ajustado 

foi relevante na maior parte dos países, o que constitui um indicador da qualidade do 

crescimento econômico no período analisado no mundo. O uso de recursos naturais não 

teve grande importância a não ser em países como Chile, Arábia Saudita e Rússia.  

 

Para o Brasil, conforme apontam os dados, o principal fator de crescimento foi a 

produtividade ambientalmente ajustada, seguido do capital produzido e do fator trabalho. 

Ressalta-se aqui que a medição do capital natural pela OCDE leva em conta 

principalmente os recursos do subsolo. O indicador ainda não abarca itens como terra, 

solo, água, florestas naturais e recursos da pesca. Portanto, a posição do Brasil em relação 

à importância do capital natural ainda está subestimada, dado que o país utiliza os recursos 

da água e da terra de forma bastante intensiva, dada sua proeminência no setor primário 

da economia. A OCDE, no entanto, planeja ainda incluir tais variáveis nesse índice no 

futuro. 23 

 

De forma geral, na maioria dos países a produtividade ambientalmente ajustada teve 

crecsimento importante. Na Suécia e na Coreia, por exemplo, foram os fatores mais 

importantes. O fator trabalho teve importância fundamental para o crescimento do perído 

em países como Israel e Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21OECD. Greening productivity measurement. p.5. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
22 Capital Produzido Per Capita. Disponível em https://datacatalog.worldbank.org/produced-capital-capita-

constant-2014-us. Acesso em 30/09/2020. 
23OECD. Greening productivity measurement. p.3. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
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Figura 7.6: Decomposição do crescimento econômico dos países selecionados no período 1990-2014 

 

 
Fonte: OCDE, 2016. 

 

Na figura 7.7, é possível analisar a contribuição da produtividade para o crescimento 

econômico. A média de cada país revela que países como Estônia, Irlanda, Lituânia e 

Coreia do Sul tiveram boa evolução da produtividade. Ressalta-se a China em sétimo 

lugar, o que é um resultado bastante expressivo dado o tamanho de sua população e 

economia. O Brasil ficou em 34 °no grupo de países que reunia os países do G20 e da 

OCDE, o que indica que a produtividade não contribuiu tanto para o crescimento 

brasileiro no período. 24 

 

Todos os países da OCDE e do G20 apresentaram aumento da produtividade multifatorial 

ambientalmente ajustada durante as últimas duas décadas. Um índice positivo de 

crescimento EAMFP significa que uma economia tem desempenho melhor ao utilizar os 

insumos para produzir bens ou reduzir a poluição. Não necessariamente significa que a 

qualidade ambiental está melhor. Por exemplo, a produção de bens por unidade total dos 

insumos pode crescer mais rápido que em relação à poluição, mas a poluição total ainda 

pode aumentar.  

 
24OECD. Greening productivity measurement. p.6. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
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As cores da figura mostram o EAMFP como uma parcela do crescimento dos países: 

quanto mais escura a barra, maior o papel da produtividade no crescimento. Isso ajuda a 

comparar países com diferentes padrões de vida ou em diferentes fases do ciclo 

econômico. Em países como Alemanha, Islândia, Finlândia ou Japão, o maior volume do 

crescimento foi adquirido através dos ganhos de produtividade.  

 
Figura 7.7: Contribuição da produtividade para o crescimento no período 1990-2013 

 

 
Fonte: OCDE, 2016. 

 

A figura 7.8, por sua vez, mostra como foi a evolução do PIB ajustado em termos da 

emissão de poluentes e da produtividade ambientalmente ajustada multifatorial nos países 

da OCDE. 25 

 

 

 

 

 

 

 
25OECD. Greening productivity measurement. p.7. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
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Figura 7.8: PIB ajustado em termos da poluição e produtividade multifatorial ambientalmente ajustada 

 

 
Fonte: OCDE, 2016. 

 

Em muitos países da OCDE, o crescimento deveu-se principalmente a ganhos de 

produtividade. O intervalo laranja corresponde à contribuição de insumos para o resultado 

do crescimento. Quanto maior o intervalo, maior a contribuição do trabalho, capital 

produzido e capital natural para o crescimento da produção. Quanto menor o intervalo, 

mais o crescimento da produção depende dos ganhos de produtividade. 

 

A figura indica que, nos países da OCDE, a contribuição dos ganhos de produtividade 

teve grande importância após a crise de 2008, já que o intervalo laranja foi reduzido.  

 

3.2 A contribuição do capital natural 

 

Em países como a Rússia, Arábia Saudita, Chile e Israel, a extração de recursos naturais 

domésticos contribui para uma parcela significativa do crescimento econômico. Isso 

levanta questões sobre a dependência desses países na extração de recursos naturais e a 

possibilidade desses países sustentarem o crescimento no longo prazo. 26 

 

Do mesmo modo, na Noruega e no Reino Unido, o declínio na extração de recursos 

naturais é compensado por aumentos em outros insumos como trabalho e capital 

produzido ou através de melhoras na produtividade. 27  

 

O Brasil não está entre os primeiros em termos da contribuição do capital natural para o 

crescimento econômico, posicionando-se em 9° no universo de países da OCDE e do 

G20, mas ainda tem parcela importante do seu crescimento advindo da extração de 

recursos naturais. 28  

 

 
26OECD. Greening productivity measurement. p.7. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
27OECD. Greening productivity measurement. p.7. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
28OECD. Greening productivity measurement. p.7. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
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Conforme o indicador da OCDE, o capital natural é limitado a 14 tipos de ativos do 

subsolo como combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) e minerais (bauxita, cobre, 

ouro, ferro, minério, chumbo, níquel, fosfato, prata, estanho e zinco). Importante salientar 

que o indicador apenas mede o aumento, mas não o nível da contribuição do capital 

natural. Dessa forma, uma contribuição com valor zero não implica que o país não extraiu 

qualquer recurso natural no período, apenas significa que sua economia manteve a 

extração do ano anterior. 29  

 

Destaca-se também que o indicador não contabiliza contribuições indiretas como trabalho 

e investimento associado à crescente extração de recursos naturais. Na figura 7.9, tem-se 

a contribuição do capital natural doméstico para o crescimento econômico. 

 
Figura 7.9: Contribuição do capital natural doméstico para o crescimento entre 1991-2013 

 

 
Fonte: OCDE, 2016. 

 

4. Análise do crescimento em países selecionados 

 

4.1 China 

 

O estudo feito pela OCDE indica que o crescimento em produtividade (EAMFP) da China 

vem diminuindo drasticamente e isso pode oferecer problemas para o crescimento 

econômico no longo prazo desse país. Na verdade, a exploração dos recursos naturais da 

China está cada vez mais aumentando sua participação no crescimento econômico. 30 

 

Em comparação com outros países, o valor dos recursos extraídos do solo subterrâneo na 

China é mais alto e ocupa o quinto lugar em termos de contribuição dos recursos naturais 

para o crescimento da produção. Desde 2003, o país conta cada vez mais com carvão, 

ferro e petróleo para impulsionar seu crescimento. Também vale a pena lembrar que os 

esforços de redução da poluição da China estão atrás de todos os países da amostra da 

OCDE. 31 

 
29OECD. Greening productivity measurement. p.7. Disponível em 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/greening-productivity-

measurement.htm. 2016.  Acesso em 20/08/2021.  
30 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
31 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
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A China é atualmente o maior emissor de CO2 e a maior produção intensiva em CO2 no 

grupo dos países da OCDE e do G20. Interessante notar que a China aumentou 

substancialmente suas emissões de metano, gás associado com a cultura de arroz e a 

pecuária bovina, além de outras atividades como aterros sanitários, extração e refino de 

petróleo e biogás. Recentemente, a China continuou gerando crescimento econômico com 

taxas maiores de poluição, embora a uma taxa mais lenta. 32 

 

Na figura 7.10, têm-se os principais números para os principais componentes do 

crescimento econômico chinês no período 1990-2013. É possível perceber, por exemplo, 

que a contribuição do capital natural aumentou bastante após a crise financeira de 2008, 

forte indicativo do quanto o crescimento ocorrido após essa crise foi causado pela 

extração dos recursos naturais. 33 

 
Figura 7.10: Indicadores de produtividade verde da China  

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

 
32 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
33 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
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4.2 Alemanha 

 

A Alemanha ocupa uma posição de destaque entre os países que dependem quase 

inteiramente da melhoria da produtividade (EAMFP) para promover o crescimento 

econômico. A extração dos recursos naturais contribuiu pouco para o crescimento alemão 

no período estudado pela OCDE. 34 

 

No período 1990-2007, embora a extração de gás natural, ferro e petróleo tenha 

diminuído, o volume de extração se manteve estável. Por outro lado, a redução da 

poluição na Alemanha tem sido muito importante, principalmente na emissão de dióxido 

de carbono e metano 35 

 

A figura 7.11 mostra como evoluíram os principais componentes de crescimento 

econômico da Alemanha no período 1991-2013. Conforme o estudo, a contribuição do 

capital natural tem influência pequena no crescimento econômico alemão.  

  
  

 
34 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
35 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
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Figura 7.11: Indicadores de produtividade verde da Alemanha 

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

4.3 Japão 

 

O crescimento do EAMFP é a principal força motriz do crescimento econômico do Japão. 

A contribuição do capital natural doméstico (ativos do subsolo) é insignificante. Em 

termos de emissões de poluição, embora o Japão seja o quinto maior emissor em termos 

absolutos, suas emissões de dióxido de carbono per capita estão entre as menores. O Japão 

tem feito grandes esforços para reduzir a poluição no período 1990-2010, mas a tendência 

de redução das emissões diminuiu recentemente. 36 

 
36 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
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A figura 7.12 mostra os indicadores para o crescimento econômico japonês no período 

1991-2013. 

 
Figura 7.12: Indicadores de produtividade verde no Japão 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

4.4 Rússia 

 

A Rússia testemunhou um aumento substancial na produtividade no início dos anos 2000 

e um declínio na produtividade em 1994 e 2009-10. O declínio deveu-se, principalmente 

à crise econômica que se seguiu ao fim da URSS. O seu crescimento depende em grande 

medida da exploração dos recursos naturais e da produção de poluentes. Em termos 

absolutos, a Rússia é a segunda maior extração de recursos naturais domésticos (recursos 

subterrâneos) entre a OCDE e os países do G20, depois da China. Além disso, a Rússia 

também ocupa o segundo lugar na proporção de rendas de recursos naturais no PIB. 37 

 

 
37 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
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Em termos de valor absoluto e outros fatores de entrada (trabalho e capital de produção), 

entre os países da OCDE e do G20, os ativos do subsolo foram os que mais contribuíram 

para o crescimento do PIB da Rússia. Essa contribuição é impulsionada principalmente 

por petróleo, gás natural e, em menor medida, carvão mineral. Em termos absolutos, a 

Rússia é o segundo maior emissor de dióxido de carbono do mundo e sua produção ocupa 

o quinto lugar em emissões de gases de efeito estufa. No entanto, devido à desaceleração 

econômica, a poluição na década de 1990 foi bastante reduzida. 

 
Figura 7.13: Indicadores de produtividade verde na Rússia 

 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

4.4 Estados Unidos  

 

Os Estados Unidos tiveram como principal componente para explicar o crescimento 

econômico os ganhos de produtividade EAMFP no período. Nos EUA, a contribuição da 

extração de recursos do subsolo para o crescimento do PIB não foi tão significativa, ainda 

que tenha crescido em alguns anos mais recentes. Em termos absolutos, o país é um dos 

maiores em volume de extração de recursos, conforme aponta a OCDE38. Os recursos 

extraídos concernem, principalmente, o gás natural, que vem sendo substituído pelo 

petróleo desde 2009.  

 

Os EUA são o segundo maior poluidor em termos absolutos e vem aumentando suas 

emissões nos anos recentes, com a exceção da contração de 2009. A figura 7.14 mostra 

 
38 OECD. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. p.39-48. Disponível em fdd40cbd-en.pdf 

(oecd-ilibrary.org). Acesso em 20/08/2021. 
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os principais indicadores americanos para os principais componentes do crescimento 

econômico.  

 
Figura 7.14: Indicadores de produtividade Verde nos EUA 

 
Fonte: OCDE, 2018. 

 

5. Análise dos dados brasileiros 

 

Para os dados sobre o Brasil, é possível analisar alguns dos principais indicadores de 

produtividade verde. Em relação ao crescimento ajustado pela emissão de poluentes, o 

Brasil apresenta grande variação no período analisado. P1ara analisar corretamente os 

números, é necessário conhecer os números de crescimento do PIB brasileiro no período: 

5,01% em 2008, -0,23 % em 2009, 7,57 % em 2010, 3,9% em 2011, 1,76% em 2012, 

2,74% em 201339. De forma geral, percebe-se que o ajuste em termos de poluição 

ambiental levou os índices de crescimento para baixo, o que indica que o crescimento 

econômico ocorreu piorando a qualidade ambiental brasileira no período.  

 

A tabela 7.1 demonstra como o crescimento econômico foi ajustado pela emissão de 

poluentes em um conjunto de países no período 2008-2013. A tabela 7.2, por sua vez, 

indica qual foi o valor desse ajuste para o conjunto de países.   

 

 

 

 

 

 
39 Fonte: OCDE stat. Disponível em https://stats.oecd.org/  
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Tabela 7.1: Crescimento do PIB ajustado pela emissão de poluentes 

 
Variable Pollution-adjusted GDP growth 

Unit Percentage points 

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Country               

Finland 
  1,789769 -7,736997 2,143911 3,554782 -1,222399 -1,255026 

Germany 

  1,397424 -4,096017 3,25249 4,3613 0,3629919 0,0977349 

Israel  

  3,21421 1,875666 5,102074 4,823713 2,938543 3,165043 

Japan 
  -0,0324878 -4,599552 4,743386 -0,3684077 1,591915 .. 

Norway 
  1,389721 -0,981019 0,3234628 1,415095 2,799925 0,8607861 

Sweden 
  0,0542364 -4,569903 5,157902 3,302741 0,379507 1,541947 

United Kingdom 
  0,3886318 -2,975195 2,0951 2,53554 0,4994107 1,442979 

United States 
  0,2259119 -2,213494 2,22273 1,888792 2,649059 2,17525 

Argentina 
  3,508168 0,7489234 10,12882 8,490707 0,4896284 .. 

Brazil 
  4,89132 -0,6553914 7,146742 3,436389 1,089592 2,480877 

China (People's Republic of) 
  8,836954 8,522658 9,944215 8,961581 7,103049 7,605866 

India 
  2,473873 7,260031 9,242218 5,626256 4,162034 6,254253 

Russia 
  4,451579 -4,118056 0,9292839 2,168014 3,618127 .. 

Fonte: OECDstat, 2020. 

 

Tabela 7.2: Ajuste da redução da poluição  

 
Variable Adjustment for pollution abatement 

Unit Percentage points 

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Country               

Chile 
  -0,0335524 0,1110638 0,0232952 -0,1620228 -0,149291 .. 

Finland 
  1,069096 0,5320391 -0,8484274 0,9839703 0,5609886 0,1202867 

Germany 

  0,3364363 1,524666 -0,825677 0,7011751 -0,0106707 0,0229176 

Israel  

  0,1548047 0,6070039 -0,4149563 -0,2064858 0,0586374 -0,0861306 

Japan 
  1,009145 0,9274302 0,0954592 0,082095 0,1248256 .. 

Korea 
  -0,3844376 0,0192507 -2,349638 -1,103143 -0,4075892 -0,129744 

Norway 
  1,005416 0,6415173 -0,2784764 0,4463161 0,0511517 0,1186385 

Sweden 
  0,6112698 0,6147586 -0,8310229 0,6383268 0,6658405 0,1635884 

United Kingdom 
  0,6930999 1,389769 0,1251358 0,8607897 -0,1945285 -0,0412953 

United States 
  0,5174552 0,562079 -0,3092403 0,2873679 0,3751057 0,0967583 

Argentina 
  0,4332205 0,6988984 0,6772384 0,104253 -0,3121257 .. 

Brazil 
  -0,1279979 -0,4194078 -0,4253277 -0,479991 -0,6728985 -0,2628151 

China (People’s 369epublico f) 
  -0,7864156 -0,7109007 -0,6874968 -0,5229171 -0,6472512 -0,0779465 

India 
  -1,417082 -1,219749 -1,017751 -1,01209 -0,9193836 -0,6449602 

Russia 
  -0,7963601 3,702818 -3,574431 -2,096164 0,2125759 .. 

Saudi Arabia 
  -0,8059958 -1,056521 -0,7724792 -0,9062275 -0,5175561 .. 

Fonte: OCDEstat, 2020 

 

Em termos da contribuição do capital natural para o crescimento do período, no Brasil, 

esse índice não foi tão relevante em 2008 e 2009. Em 2010, a porcentagem do capital 

natural é significativa em relação aos países selecionados. A tabela 7.3 aponta os valores 

da contribuição do capital natural para o crescimento econômico partindo de uma seleção 

de países.  

 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EAMFP&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EAMFP&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EAMFP&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EAMFP&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Tabela 7.3: Contribuição do capital natural 

 
Variable Contribution of natural capital 

Unit Percentage points 

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Country               

Chile 
  -0,5291649 0,1506944 0,1083183 -0,1107594 0,62028 .. 

Finland 
  0,00232588 0,01647873 0,08138914 0,03894167 0,03112901 0,03348969 

Germany 

  -0,0199494 -0,0087055 -0,0160675 0,000509044 -0,006443931 -0,0055946 

Israel  

  0,07162539 -0,0547582 0,05559744 0,05541972 -0,04131217 0,2412995 

Japan 
  -0,0003244 -0,0004931 -0,0005182 5,87697E-05 -6,69886E-05 .. 

Netherlands 
  0,2270834 -0,1106214 0,1781484 -0,07712899 -0,008052832 0,05784516 

Norway 
  -0,4606416 -0,5829879 -0,9204835 -0,5368391 -0,5643083 -0,311275 

Sweden 
  0,04085745 -0,1317922 0,2485946 -0,08896784 0,01292495 0,07738706 

United Kingdom 
  -0,0790769 -0,1131879 -0,1028473 -0,2245163 -0,1354728 -0,069631 

United States 
  0,00848971 0,06968856 0,07272733 0,04215921 0,09662746 0,1207347 

Brazil 
  0,0710002 -0,0946268 0,4248231 0,1100244 -0,004079372 -0,0116785 

India 
  0,1096855 0,2477344 0,1959499 -0,1571224 -0,1583228 0,01893895 

Russia 
  0,0401218 -0,7488503 1,524145 0,4455765 0,3880362 .. 

Saudi Arabia 
  1,759381 -2,887769 2,349536 1,623857 1,068748 .. 

Fonte: OECDstat, 2020. 

 

Em relação ao crescimento da produtividade multifatorial ambientalmente ajustada. É 

possível analisar a evolução brasileira no período 2008-2013. A EAMFP brasileira deve 

ser ajustada apresentou uma evolução negativa apenas em 2009 no período retratado, 

quando da crise financeira. Em linhas gerais, é possível perceber que o crescimento 

brasileiro contou com participação significativa da produtividade ambientalmente 

ajustada no período, mais que em países como Chile ou Rússia. 

 
Tabela 7.4: Produtividade Multifatorial Ambientalmente Ajustada 

Variable Environmentally adjusted multifactor productivity growth 

Unit Percentage points 

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Country               

Chile 
  0,6716975 -2,848975 2,674215 2,101823 1,530495 .. 

Finland 
  0,061301 -5,698864 1,980035 2,691788 -1,528562 -0,0627594 

Germany 

  0,5093223 -2,375606 2,207417 3,220769 0,3662477 0,1564884 

Israel  

  0,2399925 0,6917969 3,171064 2,490481 -1,732335 0,7087685 

Japan 
  0,2523777 -2,568927 4,412478 -0,1888898 1,100006 .. 

Korea 
  2,755489 0,4734734 3,5981 3,084446 -1,863047 2,925599 

Norway 
  -0,4494493 -1,062009 0,4176668 0,6782732 1,845091 -0,1205525 

Sweden 
  -1,593635 -3,064851 2,907756 1,612652 -0,0694806 0,8226699 

United Kingdom 
  0,2924753 -2,129211 1,675814 2,205084 -0,6598665 0,300078 

United States 
  0,255427 -0,097397 2,008094 0,9935968 1,482991 1,017866 

Argentina 
  -1,188538 0,8410543 6,482815 4,283714 -3,503081 .. 

Brazil 
  2,338072 -2,231369 4,565269 1,834736 -0,2298071 1,142 

China (People's Republic of) 
  0,9790854 0,8168793 1,479509 0,9279327 -0,4198403 -0,2806745 

India 
  -1,880409 3,807524 5,890865 2,525469 0,5913622 2,445076 

Russia 
  0,2048649 -4,435472 -1,483742 1,15435 2,945555 .. 

Saudi Arabia   4,610138 2,629895 0,5196784 6,221009 2,380892 .. 

Fonte: OECDstat, 2020 

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EAMFP&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EAMFP&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EAMFP&Coords=%5bCOU%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=EAMFP&Coords=%5bCOU%5d.%5bISR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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CONCLUSÕES 

 

O indicador de produtividade multifatorial ambientalmente ajustada da OCDE (EAMFP) 

confere uma nova fonte de medição para a produtividade multifatorial, levando em conta 

os ônus ambientais. Sua análise deve ser feita em conjunto com os indicadores da 

contribuição do capital natural e o ajuste em relação à emissão de poluentes. 

 

O crescimento da produtividade multifatorial ambientalmente ajustada pode ocorrer 

devido a diversos fatores como melhorias técnicas destinadas a produzir bons resultados 

e reduzir resultados indesejáveis, por exemplo, através do desenvolvimento de tecnologia 

mais limpa ou uso mais eficiente de insumos (por exemplo, melhores habilidades, maior 

qualidade de capital fixo), instituições e organizações mais eficazes, econômicas, além 

da ampliação da escala e a eficiência da alocação de recursos. 

 

Na ótica da OCDE, a medição do crescimento econômico é decomposta em diversas 

variáveis, o que permite ao formulador de políticas públicas uma perspectiva bastante 

apurada dos problemas de natureza ambiental gerados pelo crescimento econômico. 

Nesse contexto, o crescimento do PIB é decomposto na contribuição do trabalho, na 

contribuição do capital produzido (capital fixo), na contribuição do capital natural 

(extração de recursos naturais) e no crescimento da produtividade ajustada 

ambientalmente, ou seja, levando em conta as consequências ambientais do crescimento 

econômico. 

 

Com base na análise de dados de produtividade verde da OCDE e do G20, a OCDE 

compilou um resumo de dados que descreve o período entre 1990 e 2013. É uma 

ferramenta importante para analisar dados de crescimento econômico em diferentes 

países. O estudo da OCDE fornece um panorama bastante amplo das diferenças entre os 

diversos países do mundo, em termos da extração de recursos naturais, aumento da 

produtividade ou investimento em capital produzido (capital fixo). 

 

Países com dependência muito grande na extração de recursos naturais terão problemas 

para sustentar esse crescimento no futuro. Conforme a OCDE conclui, países como 

Rússia, Arábia Saudita, Chile, Israel e China tiveram grande dependência na extração de 

recursos naturais para sustentar seu crescimento, enquanto países da OCDE como um 

todo dependeram principalmente da melhora na produtividade. Esses dados são essenciais 

para elaborar políticas públicas que ajudaram no combate às mudanças climáticas.  

 

Em relação particularmente ao índice de crescimento da produtividade ambientalmente 

ajustada, por exemplo, os índices EAMFP apontam, por exemplo, que, embora os países 

do BRIICS tenham tido um crescimento maior no período, seu índice EAMFP foi 

praticamente igual ao dos países da OCDE, o que indica que os países dos BRIICS 

dependeram mais extensivamente da extração de recursos naturais seu crescimento mais 

prejudicial ao meio ambiente que em países da OCDE. Na maior parte dos países, no 

entanto, o estudo indicou uma melhora nas participações dos índices EAMFP, o que é um 

indicativo de que a transição para processos produtivos mais limpos tem ocorrido.  

 

Particularmente em relação ao Brasil, é possível concluir que o país não se destacou entre 

aqueles que mais poluíram para conseguir crescer economicamente. Ainda assim, seu 

desempenho ambiental ajustou o crescimento brasileiro para baixo na maior parte do 

período analisado. Quanto à extração do capital natural, o Brasil também não está entre 
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os países que mais extrai recursos para obter crescimento econômico, embora isso esteja 

artificialmente representado pelo fato de que o indicador da OCDE ainda não leva em 

conta os índices de uso do solo e da água. Em relação ao crescimento da produtividade 

ambientalmente ajustada, o indicador contribuiu significativamente para o crescimento 

brasileiro no período, embora não tanto quanto em países da OCDE, mas com números 

mais significativos que em países como Chile ou Rússia.  
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Resumo: O presente trabalho analisa o conceito de Economia Circular nos termos da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico, a sua produção acadêmica sobre o assunto, suas normas relevantes e qual o grau de 

adesão do Brasil às diretrizes da organização e para a transição para um modelo de Economia Circular. A conclusão é 

que o tema ainda foi pouco explorado, mas conta com uma produção acadêmica pujante que se acelerou ao longo dos 

últimos anos. O Brasil, por sua vez, realiza avanços paulatinos, porém não aderiu aos instrumentos normativos da 

OCDE e parece desenvolver seus trabalhos de forma paralela à organização e não em conjunto. 

 

Palavras-chave: Brasil; OCDE; Economia Circular; Meio-ambiente. 

 

Abstract: The present work analyzes the concept of Circular Economy according to the Organization for Economic 

Cooperation and Development, its academic production on the subject, its relevant legal instruments and what is Brazil's 

adherence to the organization's guidelines and for the transition to a Circular Economy model as well. The conclusion 

is that the theme has still been little explored, but it has a vigorous academic production that has accelerated over the 

past few years. Brazil, on the other hand, is making gradual advances, but has not adhered to OECD normative 

instruments and seems to develop its work in parallel with the organization and not together. 

 

Keywords: Brazil; OECD; Circular Economy; Environment. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O texto tem como objetivo explorar a relação entre a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) e o tema da Economia Circular. O grau de adesão 

do Brasil nas medidas que envolvem a Economia Circular e por fim, uma síntese 

conclusiva. 

 

Para isso, a segunda seção do presente texto explora o conceito da Economia Circular ao 

longo das décadas, o interesse da OCDE sobre o tema e como a organização define e 

adota um significado específico de Economia Circular. Em seguida, será explorada em 

uma terceira seção a produção acadêmica da OCDE sobre o tema, com trabalhos e 

indicadores mais importantes. A quarta seção aborda os instrumentos legais da 

organização sobre o tema, todos são recomendações, ou seja, não possuem caráter 

vinculante entre os países membro ou parceiros que decidem se comprometer a seguir 

essas diretrizes, mas possuem enorme força moral. A quinta seção trabalha a relação do 

Brasil para com o tema da Economia Circular e a sua convergência com as normas da 

organização e, por fim, uma sexta seção contendo uma síntese conclusiva. 

 

1. O conceito de economia circular e a OCDE 

 

O termo Economia Circular implica um sistema econômico onde os bens, quando atingem 

o fim da sua vida útil, ao invés de se tornarem resíduos sólidos, ou, em termos leigos, 

lixo, seriam reciclados ou utilizados como insumos para criação de novos bens. O oposto 

disso, uma “Economia Linear” é um sistema onde se extrai uma matéria prima da 

natureza, que se torna um bem de consumo, que, por sua vez, terá uma vida útil e após 

essa vida útil, o objeto torna-se resíduo para sempre, cabendo ao consumidor descarta-lo 

e ao poder público recolhe-lo. 

 

 
1 Professora da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Centro de Estudos do 

Comércio Global e Investimentos (CCGI). 
2 Pesquisador do CCGI. 
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Embora não exista uma definição universalmente aceita, nem um autor que tenha cunhado 

o termo Economia Circular de maneira precisa, o professor de economia José Luís 

Cardoso da Universidade de Lisboa afirma que o arquiteto e designer suíço Walter Stahel 

começava a usar o termo ainda na década de 703, embora mais focado em uma questão 

de desenho de produtos do que uma questão de políticas públicas propriamente ditas. 

Stahel cunhou o termo “Cradle to Cradle”, ou seja, do berço ao berço e, posteriormente, 

Economia Circular para designar um desenho inteligente de produtos que poderiam ser 

infinitamente recicláveis, evitando enormes aterros e evitando o esgotamento de recursos 

naturais. Winans, Kendall e Deng (2017) enxergam a racionalidade da Economia Circular 

em várias fontes para além de Stahel, mais notadamente no chamado “Clube de Roma”4 

e no artigo “Espaçonave Terra” de Kenneth Boulding de 1966, um dos artigos seminais 

sobre economia e meio-ambiente e até hoje um dos mais citados sobre o tema. 

 

Fato é que o termo Economia Circular, Circularidade, Circularização se tornaram 

sinônimos de reintrodução dos resíduos como insumos para a criação de novos produtos 

reduzindo radicalmente a produção de resíduos sólidos e rejeitos. A adoção de um novo 

modelo que se contrapõe a linearização do modo de produção atual. 

 
Figura 8.1: Economia Circular 

 

 
Fonte: CCGI/FGV. 

 

 

 
3 CARDOSO, José Luís. The circular economy: historical grounds. Changing Societies: Legacies and 

Challenges. Vol. iii. The Diverse Worlds of Sustainability, p. 115-127, 2018. 
4 Comunidade de cientistas e economistas que estudariam as implicações sociais oriundas das limitações 

naturais para o crescimento econômico. 
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Figura 8.2:  Economia Linear 

 
Fonte: CCGI/FGV. 

 

Embora a OCDE já trabalhasse questões correlatas como, por exemplo, a 

responsabilidade estendida do produtor desde 2001, bem como a realização de discussões 

acadêmicas pontuais, a Economia Circular passou a ser objeto de estudo dedicado da 

organização a partir de 2016 com a instituição do Projeto RE-Circle, grupo derivado do 

Projeto CIRCLE: Costs of Inaction and Resource scarcity: Consequences for Long-term 

Economic growth, cujo propósito seria estudar eficiência de recursos e transição para 

modelos circulares em países da OCDE. 

 

O projeto atua em dois “fronts”, primeiramente mediante pesquisas qualitativas e a 

publicação de guias para orientar países membros e países próximos a realizarem a 

transição para um modelo circular e também através da construção de modelagens 

econômicas sobre o uso de recursos naturais dos países e de impactos decorrentes de 

regulações e medidas de circularização sobre os indicadores macroeconômicos, fluxos 

comerciais e composição setorial dos países. 

 

Atualmente, ao menos durante a elaboração do presente trabalho em agosto de 2020 o 

RE-Circle havia publicado 12 trabalhos sobre Economia Circular, dos quais o primeiro 

fora publicado ainda em 2016 e quatro apenas em 2020. O grupo é prolífico e atuante, 

tendo participado em diversos dentro e fora da OCDE5. 

 

A ideia do presente artigo é abordar cada um destes 12 trabalhos produzidos pela OCDE, 

bem como uma das normas já aprovadas pelo Conselho da organização que dialoga com 

a temática de eficiência dos recursos, circularização da economia e uso de instrumentos 

típicos de política econômica para lidar com resíduos sólidos e a produção de indicadores 

e dados da organização sobre essa temática.  

 

Por fim, analisar como o Brasil está lidando com essa temática, olhando principalmente 

para a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, ou Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

PNRS. 

 

 
5 OECD Workshop on Reducing Marine Plastic Litter; OECD Workshop on Microplastics from Tyre Wear: 

Knowledge, Mitigation Measures, and Policy Options; World Circular Economy Forum (WCEF); Global 

Forum on Environment - Plastics in a Circular Economy: Design of Sustainable Plastics from a Chemicals 

Perspective. 
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Todavia, é importante frisar que resíduos químicos, ou seja, resíduos inflamáveis, 

corrosivos, tóxicos ou que possam de qualquer forma reagir com o ambiente ao redor não 

serão abordados nesse capítulo e serão estudados em outro capítulo. 

 

2. Produção Acadêmica da OCDE 

 

O presente tópico explora a produção acadêmica da OCDE sobre o tema da Economia 

Circular. São diversos papers acadêmicos, parte elaborada pela própria organização, 

assinado por seu diretório e representando sua postura oficial e parte elaborada por 

acadêmicos e especialistas oriundos de países membro e parceiros sob encomenda ou em 

colaboração com a organização, porém, sem a chancela da organização, ou seja, não 

representando uma postura oficial. 

 

A maior parte dos artigos trabalha com a modelagem de setores específicos ou grandes 

projeções sobre o impacto de um modelo onde os resíduos do consumo se tornam insumos 

produtivos em contextos ambientais, macroeconômicos e até mesmo no comércio 

internacional. Os artigos demonstram a novidade do tema e como a OCDE e seus 

acadêmicos associados realizam uma exploração de um novo campo do conhecimento, 

elaborando metodologias, criando indicadores e compilando pela primeira vez bases de 

dados consistentes e harmônicas. 

 

2.1 Responsabilidade Estendida do Produtor 

 

O primeiro trabalho da OCDE a tangenciar o tema da Economia Circular, ainda que 

indiretamente, é o guia sobre “Responsabilidade Estendida Do Produtor, ou ERP”, 

publicado originalmente em 2001 e revisado em 2016. A ERP surgiu durante o final da 

década de 80 quando as prefeituras de grandes cidades de países-membro começaram a 

lidar com o problema do manejo de resíduos sólidos e reciclagem insuficientes. A ideia 

da ERP é transferir o ônus social do manejo de resíduos sólidos da autoridade pública 

para o fabricante mediante o uso de políticas fiscais e regulatórias para criar um sistema 

de incentivos voltado para a internalização de custos ambientais. 

 

A OCDE lista como medidas de ERP a criação de políticas de retorno do produto para o 

fabricante, garantias onde o comprador deposita um dinheiro e recebe de volta quando 

retorna o produto, taxas de manejo do resíduo embutidas no preço final do produto, 

impostos sobre matéria prima e políticas de taxação e subsídio de insumos e do lixo. 

Aliadas a essas políticas, os países também poderiam incorporar regulações que 

incentivassem o aumento da vida útil dos produtos, bem como políticas de informação 

para conscientizar a população.6 

 

A revisão de 20167 da Organização demonstrou que, das 384 medidas EPR em vigor em 

países-membro, 70% delas foram implementadas após 2001:  

 
  

 
6 (1.2.2) 
7 Incorporando um gráfico elaborado em um levantamento realizado em 2013, atualizando com medidas de 

2014 e 2015. 
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Figura 8.3: Medidas EPR adotadas globalmente entre 1970 e 2015 

 

 
Fonte: OECD (2013), What have we learned about extended producer responsibility in the past decade? – A survey of 

the recent EPR economic literature, Paris 

 

Já quanto aos produtos, 35% das medidas EPR se aplicam a eletrônicos, 12% a baterias 

de veículos, 18% a pneus, 17% a embalagens e o restante dos produtos com os demais 

18%. Quanto aos países que implementam essas 384 medidas, 90% surgiu na Europa. O 

Brasil figura como um dos poucos países fora da OCDE a adotar medidas, mas o paper 

não se debruça sobre quais. 

 

Embora não seja um artigo sobre a economia circular propriamente dita, o guia sobre EPR 

lista quais são as ferramentas e fatores chaves aos quais os países devem se atentar ao 

elaborar políticas de EPR, a partir de 2016 eles reconhecem que a emergência do conceito 

de economia circular e produtividade dos recursos foi determinante na proliferação de 

medidas EPR e que o “fechamento do ciclo” é comumente uma das metas das 

administrações públicas ao implementar medidas deste tipo.8 

 

O restante do artigo é dedicado ao desenho de políticas públicas de EPR e melhores 

práticas, bem como casos práticos trazidos por países integrantes da OCDE9. Contudo, 

como o foco não é exatamente a construção de uma economia circular, mas o repasse do 

ônus ambiental ao produtor, o artigo aparece apenas tangencialmente na seção sobre 

economia circular e, portanto, o presente trabalho. 

 

2.2 Orientação em Políticas sobre Eficiência de Recursos 

 

O Guia de Políticas Públicas sobre Eficiência de Recursos, assim como o Guia sobre 

Responsabilidade Estendida Do Produtor abarca temas amplos, e a Economia Circular 

novamente é apenas uma parte do conjunto total. Elaborado pela OCDE em conjunto com 

o G7, o foco é a eficiência de recursos, conceito que envolve um conjunto de medidas 

diferentes: (i) produtividade do uso de recursos, ou seja, aumentar o output de produtos 

utilizando menos insumos; (ii) a intensidade de recursos, ou o oposto do item anterior, 

 
8 2.7; 3.1 
9 Television and computer recycling in Australia; EPR for used tyres in Flanders (Belgium); EPR for waste 

of electric and electronic equipment in Canada; China's e-waste treatment fund; EPR schemes in Colombia; 

20 years of EPR in France: Achievements, lessons learned and challenges ahead; EPR for used rechargeable 

batteries in Japan; Recycling of electronic home appliances in Japan;  

The EPR for packaging waste in Japan; EPR in Korea; Electronics EPR in the United States 
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usar menos recursos para produzir a mesma quantidade de produtos e serviços. A 

eficiência é como a OCDE correlaciona produtividade e intensidade em um só conceito 

abrangente10.  

 

A economia circular seria uma forma importante de atingir a maior eficiência de recursos, 

mas não é uma ferramenta exclusiva. A OCDE sugere um conjunto de medidas para 

aumentar a eficiência, dentre elas a implementação da Responsabilidade Estendida ao 

Produtor; Licitações Verdes (licitações que demandem o uso de insumos sustentáveis); a 

criação de parcerias que estimulem a criação de cadeias globais de valor sustentáveis 

entre países do G7 e países que tenhas as mesmas metas (like mindness), mas sobretudo 

um foco em inovação, investimento e educação11. 

 

Focalizando apenas na questão da Economia Circular, visto que o estudo é abrangente e 

apenas tangencia as questões apresentadas neste trabalho, podemos citar que, ao avaliar 

o desempenho da União Europeia, a OCDE aponta que um estudo elaborado pela 

Comissão Europeia, em 2015, sobre Economia Circular mostra que a UE falhou ao 

promover o design sustentável e a circularidade dos insumos12 Por esse motivo, ao estudar 

medidas que obtiveram sucesso versus medidas que fracassaram ao não atingirem seus 

objetivos, a OCDE elaborou o guia como um conjunto de boas práticas para criar políticas 

públicas eficazes. 

 

Para o caso particular da economia circular, a OCDE resgata um estudo feito pela 

consultoria Accenture que, ao analisar 120 companhias que estão ganhando produtividade 

mediante o uso da circularidade em seus modelos de negócios, citou cinco categorias de 

medidas13: 

 

• Insumos circulares: O uso de energias renováveis aliada a materiais recicláveis 

substituindo matéria prima que só pode ser empregada uma vez na produção; 

• Recuperação de recursos: Uso de energia e insumos oriundos de produtos já 

descartados; 

• Extensão da vida útil dos produtos: Aumentar a vida útil dos produtos finais 

mediante reparos, upgrades e revendas; 

• Compartilhamento de plataformas: Aumentar a taxa de uso de produtos 

permitindo o uso compartilhado ou propriedade e acesso compartilhados; 

• Produto como serviço: Oferecer o acesso ao bem, mas reter a propriedade do bem 

como um estímulo a produtividade circular dos recursos. 

 

Contudo, a OCDE reconhece que embora as medidas sejam proveitosas para as empresas, 

nem sempre existem incentivos fiscais e regulatórios para que as empresas 

espontaneamente adotem tais medidas, cabendo ao poder público adaptar instituições 

para atingir estes objetivos. 

  

 
10 Pág 24 
11 Itens 2.2 e 2.3 
12 European Commission (2015), Closing the loop – an EU action plan for the circular economy, 

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 

and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2015) 614 final, Brussels. 
13 Pág 74 
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2.3 A Macroeconomia da transição para a Economia Circular 

 

Elaborado sob o patrocínio da OCDE, porém sem a chancela do Secretariado, os autores 

McCarthy, Dellink e Bibas revisaram de 24 artigos de modelos Computacionais de 

Equilíbrio Geral (CGE models) e Macroeconometricos (ME models) onde diversos 

autores procuram de alguma forma construir modelos que compreendam a transição de 

uma economia linear para uma economia circular.  

 

Os autores apontam que a humanidade passa por um processo de aumento da demanda 

por insumos, aumento da quantidade de matéria secundária14, redução dos custos de 

reciclagem, remanufatura e reparo, bem como oportunidades para criação de empregos e 

reindustrialização. Por esse motivo, diversos economistas buscaram modelar os impactos 

e consequências de uma transição econômica para um mundo “verde”. Embora, os autores 

do trabalho entendam que o conceito de “economia circular” não seja fixo e universal e 

que pode variar entre esses 24 trabalhos. 

 

Contudo, sob uma ótica de modelagem, os modelos partem para uma abordagem familiar: 

definem regiões, setores, quantidades de insumos, mas agora algum deles contam com 

uma novidade: uma variável dummy sobre circularidade. O funcionamento dos modelos 

é parecido: existem setores extrativistas, alguns modelos diferenciam minérios e 

combustíveis, existem setores de transformação e existem diversos setores industriais, 

com uma gama de equações entre eles, como etapas de um processo. Países, por sua vez, 

possuem uma “composição” setorial interna. O modus operandi desses modelos é aplicar 

uma alteração nos dados ou nas equações e compreender o antes versus o depois15. 

 

A abordagem dos modelos circulares é, por exemplo, tornar os setores extrativos mais 

produtivos, as indústrias transformativas mais produtivas, ou transformar o setor de 

resíduos um “novo” setor de insumos16. Mas não só isso, os autores citam diversas formas 

de tentar implementar um modelo circular. Por exemplo: 
 

 Tabela 8.1: Policies implementadas em alguns dos modelos analisados por McCarthy, Dellink e Bibas  
Tributação de aterro Ecodesign: durabilidade 

Tributação de carbono Ecodesign: reparabilidade: 

Tarifa de eliminação de resíduos Ecodesign: reciclabilidade 

Imposto de consumo de material Standards obrigatórios de reciclagem 

IVA diferenciado por produtos Quotas obrigatórias de eliminação do produto 

Subsídios diferenciados por produtos Reformas de regras de eliminação dos produtos 

Etiquetamento de insumos Mudanças de enforcement do envio de resíduos 

Etiquetamento de reciclabilidade Framework regulatório de compartilhamento 

Programa de conscientização Licitações verdes 

Plataformas colaborativas P&D verde 

Programas de certificação Coleta pública 

Medias EPR  

Fonte: McCarthy, A., R. Dellink and R. Bibas (2018), “TheMacroeconomics of the Circular Economy Transition: A 

Critical Review of Modelling Approaches”, OECD Environment Working Papers, No. 130, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/af983f9a-en 

 

Ao todo, parece que todos os modelos demonstram que a transição é positiva para o 

planeta, embora todos presumam algumas mudanças positivas como uma expansão da 

P&D, aumento generalizado da produtividade e não considerem potenciais crises. Os 

 
14 Matéria prima derivada de produtos já utilizados. 
15 Cap. 2, pág, 18. 
16 Pág 22. 
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autores chegam, em linhas gerais, a quatro conclusões17: Os efeitos macroeconômicos 

serão positivos, ainda que sejam insignificantes, certamente não serão negativos; os 

efeitos intrasetoriais serão grandes, os setores extrativos serão os grandes perdedores e 

setores não intensivos em insumos os grandes vencedores; modelos que dividem regiões 

capturam melhor que países que dependem menos de indústrias e setores primários serão 

os maiores beneficiários, terão os maiores ganhos em crescimento e em comércio, já os 

países que dependem de extração sofrerão mais enquanto os modelos que não separam 

regiões mostram melhor os efeitos meramente setoriais; por fim, as assunções dos 

modelos impactam radicalmente os resultados dos modelos, mais notadamente (i) 

eficiência do uso de recursos, (ii) taxa de substituição entre a matéria prima e secundária 

e (iii) mudanças nos padrões de consumo e implementação de políticas públicas. 

 

Por fim, algo que surge primeiramente nesse estudo e se torna corriqueiro em diversos 

estudos da OCDE ou estudos de autores vinculados a OCDE. Um dos 24 estudos, o 

modelo POLFREE de Meyer et. al (2016) trabalha com a hipótese onde apenas um ou 

alguns países adotam um modelo circular vis-à-vis um modelo de cooperação global. Este 

estudo em particular conclui que a cooperação é necessária para que cenários 

macroeconômicos positivos ocorram, caso contrário, países que tentem modelos 

circulares sozinhos sofrerão, bem como países que não adotem o modelo circular caso o 

resto do mundo o adote, principalmente o Brasil18 

 

2.4 Orientação em Políticas Públicas para maior eficiência no uso de recursos 

 

Artigo de autoria de Andrew McCarthy, Peter Börkey elaborado no âmbito da 

organização. A ideia do paper é estudar os setores responsáveis pela produção de metais, 

tanto oriundo de fontes primárias como de fontes secundárias e avaliar quais são as 

condições setoriais globais para que ocorra uma transição para um modelo circular. Este 

artigo cunha os termos “matéria secundária” e “fonte secundária” em contraposição à 

noção de matéria prima, oriunda de extração de minérios do solo; essa terminologia é de 

suma importância, dado que outros autores futuramente trabalhados neste artigo, bem 

como a própria OCDE incorporam os termos secondary metals e secondary materials em 

seu vernáculo após a publicação do presente artigo. 

 

Os minérios primários, extraídos da natureza, ainda correspondem a aproximadamente 

80% dos insumos utilizados nas indústrias comuns como aço, alumínio e cobre e 95% 

dos insumos em metais raros e utilizados em setores intensivos em tecnologia. Contudo, 

começa a surgir, nos grandes centros urbanos, uma produção de resíduos e sucata de 

origem antropogênica que passa a competir com a indústria extrativa como fontes de 

insumos, hoje, as fontes secundárias correspondem a quase 20% do mercado global de 

metais19, quota de mercado que cresceu moderadamente entre 2000 e 2018, quando o 

artigo foi elaborado, embora as fontes secundárias de aço e alumínio tenham perdido 

importância: a OCDE reconhece que apesar de a produção de metais derivados de fontes 

secundárias ter aumentado em números absolutos, a verdade é que em números relativos, 

nos últimos 15 anos, a quantidade de aço reciclado caiu de 34% para 26% e no caso do 

alumínio, de 25% para 16%20.  

 

 
17 Pág7. 
18 Pág 39. 
19 Página 10. 
20 Pág. 17; 
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Porém, alegam os autores, apesar de a literatura discutir a contraposição entre matéria 

prima e secundária, bem como circularização na agricultura e nos setores de combustíveis 

fósseis, ainda não existe uma produção acadêmica relevante sobre o setor de metais para 

responder quais são os incentivos e obstáculos para a produção secundária e se as políticas 

públicas vigentes são condizentes com os objetivos de transição para uma economia 

circular. Por isso o artigo possui três objetivos: (i) criar uma tipologia sobre os setores de 

metais, classificando quais são as fontes primárias e secundárias; (ii) determinar quais são 

os incentivos tributários, fiscais e regulatórios para os setores primários e setores 

secundários, ou seja, quais políticas econômicas favorecem a parcela do setor que extrai 

recursos da natureza versus a parcela que utiliza reciclagem ou outras formas de captura 

da sucata e vice-versa.; e (iii) definir a proporção entre os dois setores, quais políticas 

podem ser utilizadas para alterar essas proporções, os impactos econômicos e ambientais 

dessas políticas. 

 

No caso dos setores primários, medidas tributárias que reduzem os custos de capital e 

energia são as formas mais comuns de incentivo. Alíquotas de imposto de renda reduzidas 

em países e lugares onde estão localizadas as indústrias mineradoras, por exemplo, 

alavancam o potencial dessa indústria face à concorrência que usa fontes secundárias. 

Mas existem outras fontes, como a permissão do uso de prejuízos históricos como crédito 

tributário presente e as chamadas provisões de depreciação acelerada que consistem em 

métodos contábeis onde as empresas declaram que seus ativos se depreciaram 

rapidamente e por isso a base de cálculo para a incidência de tributos seria menor. Essas 

alternativas são comuns e especialmente úteis em setores que extraem minérios e 

produzem metais porque são intensivos em capital. Apesar de diversas medidas estarem 

disponíveis para os setores secundários, essas medidas favorecem empresas intensivas 

em capital e empresas sujeitas a perdas em seus primeiros anos, mas com retornos maiores 

ao longo de décadas. Em suma, o sistema tributário favorece setores primários. Mas não 

apenas mediante tributos: o financiamento público, normalmente na forma de bancos de 

desenvolvimento e as agências de crédito para exportação também favorecem projetos de 

mineração e empresas públicas que continuam operando mesmo com retorno sobre 

investimento baixo. Finalmente, os autores citam que os grandes exportadores de 

minérios também instituem restrições à exportação (especialmente Brasil, China e 

Indonésia) o que faz os preços nos mercados locais caírem, consequentemente tornando 

a produção primária menos custosa nesses países. 

 

Já no caso dos setores secundários, os setores públicos começam a criar incentivos 

mediante empréstimos focalizados, por exemplo, o Banco Europeu de Investimentos que 

opera dois fundos voltados para economia circular e eficiência de materiais, 

respectivamente. Os governos locais, mais prejudicados pela geração de resíduos, 

começam a se tornar grandes partidários de programas similares. Outras medidas estão 

favorecendo setores secundários indiretamente, como taxas sobre lixo, impostos e 

restrições sobre lixões e toda a sorte de legislações que instituem medidas obrigando 

logística reversa. No que pese serem medidas que não sejam direcionadas aos setores 

secundários especificamente, são medidas que encarecem a produção de resíduos e abrem 

margem para a entrada de players no mercado que pratiquem a reciclagem, embora os 

autores aleguem não conseguir quantificar exatamente esse efeito. Por fim, os fluxos 

municipais de resíduos sólidos, principalmente dos setores de construção e das indústrias 

começam a despontar como fontes interessantes de insumos para o mercado, 

principalmente quando aliadas a políticas EPR e de conscientização, que acabam fazendo 

com que os resíduos já venham coletados e tratados na ponta final. 
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Ao todo, os autores concluem que a reciclagem nos setores de aço e alumínio se 

expandem anualmente, e que 75% do material já produzido está sendo reciclado, o 

problema no futuro distante na verdade seria a ausência de fontes secundárias para 

continuar o processo de reciclagem. Contudo, para os outros metais, a reciclagem parece 

ser de aproximadamente 25% e não existem indicadores de que isso possa mudar sem a 

alteração das estruturas de incentivos governamentais21. Entretanto, a produção de dados, 

indicadores e informações para compreender a plenitude do setor de metais impede 

maiores conclusões e o prosseguimento da pesquisa, faltam informações quantitativas 

para produzir estudos cross-country na mesma proporção que a OCDE produz em setores 

como agricultura, pesca e energia. 

 

2.5 O comércio internacional e a transição para um modelo de uso de recursos 

eficiente e Economia Circular 

 

Artigo elaborado de forma independente por Shunta Yamaguchi, porém, sob a tutela da 

OCDE. A ideia do trabalho é aventar hipóteses sobre como a transição global para a 

Economia Circular impactaria o comércio global. De acordo com a autora, a OCDE 

estima que a população global crescerá para 9 bilhões de habitantes até 2050 e a renda 

per capita média da população global, comparada com a da elaboração de seu artigo 

(2018) triplicará e o consumo de matéria-prima per capita duplicará. Por este motivo, a 

circularização torna-se imperativa, visto que reduz a extração de recursos naturais, reduz 

os riscos geo-políticos por recursos, reduz as pressões ambientais globais e gera novas 

oportunidades econômicas para o crescimento22. 

 

Contudo, o comércio internacional também será impactado pela Economia Circular, 

primeiro porque altera os fluxos comerciais globais, tornando a matéria-prima e os setores 

extrativistas menos interessantes, ao passo que os resíduos sólidos serão novas fontes de 

insumos, ou seja, países produtores de resíduos serão produtores de matérias primas, 

como China e Índia em uma escala global, ou mesmo países menores com uma alta 

produção de resíduos sólidos domésticos per capita. Em seguida, haverá uma 

fragmentação das cadeias globais de valor, dado que agora os países irão procurar nos 

seus vizinhos próximos fontes de insumos para as suas indústrias: carros usados, sucatas, 

produtos que antes seriam lixo. 

 

De acordo com a autora, existem sete tópicos que a academia precisa explorar 

futuramente ao estudar circularidade e comércio: (i) os impactos potenciais da transição 

para a economia circular no comércio global; (ii) a interação entre as políticas de 

economia circular no comércio e domésticas; (iii) o comércio dos resíduos e a recuperação 

da sucata; (iv) comércio de matérias secundárias; (v) comércio de bens de segunda mão 

para reuso; (vi) comércio de bens para refurbishment e remanufatura; e (vii) cooperação 

internacional nas cadeias de valor na economia circular. 

 

i. Os Impactos Potenciais Da Transição Para A Economia Circular No Comércio 

Global: Os fluxos globais do comércio tendem a se alterar enormemente com a 

circularização, mais notadamente, os setores primários perdem foça para os 

setores industriais e manufatureiros, que por sua vez também perdem papel 

relativo para os setores de serviços. Em suma, há uma recomposição setorial 

 
21 Pág 14. 
22 Pág 6. 
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relevante As Compras Públicas verdes também impactarão o comércio 

internacional, 84% dos países da OCDE adotaram medidas ambientais em 

licitações, considerando que compras públicas respondem por 12% do PIB dos 

países-membro da OCDE, isso significa que companhias que não se adaptarem ao 

novo modelo terão dificuldade em se internacionalizar e força a 

internacionalização a ser “verde”. 

 

ii. A Interação Entre As Políticas De Economia Circular No Comércio E 

Domésticas: A intenção dos países em promover a economia circular 

domesticamente tem criado barreiras comerciais, tensões e consequentemente 

disputas comerciais. Atualmente a OMC conta com painéis levantados por Japão 

e União Europeia contra a Rússia, porque o país criou um imposto sobre a 

reciclagem de motores; considerando que os fabricantes japoneses e europeus 

aderem a modelos circulares e reciclam motores, isso confere vantagem indevida 

aos automóveis russos. Em 1998 houve o caso Myers v. Canada no NAFTA onde 

a empresa Myers de manejo de resíduos sólidos que operava no Canadá reclamou 

que o governo restringiu a exportação do Bifenilpoliclorado (PCB) para os EUA.  

 

Medidas comerciais devem ser sempre não discriminatórias, mas considerando a 

política ambiental diversificada entre os países, a forma como setores 

“downstream”, ou seja, os setores mais próximos dos consumidores estão mais 

sujeitos a serem afetados por políticas de responsabilidade estendida ou regras 

ambientais rígidas que setores “upstream” podem gerar uma série de litígios 

domésticos e internacionais como consequência. 

 

iii. O Comércio Dos Resíduos E A Recuperação Da Sucata: O comércio de resíduos 

sólidos e sucata normalmente são mal vistos pela academia e pela OCDE, a autora 

aponta que o Conselho da OCDE por diversas vezes aconselhou contra tal tipo de 

comércio e a Convenção da Basiléia restringe a comercialização de resíduos 

igualmente. Contudo, é inegável que o mercado de sucata e resíduos ganhou 

importância, tornando-se uma fonte de insumos para a indústria e uma fonte de 

oportunidades para diversos negócios dedicados ao manejo de resíduos, 

principalmente quando não estamos falando de químicos. Em 2016 o a OCDE 

estimou que o mercado de sucata de resíduos valia 96 bilhões de dólares, dos quais 

97% do valor eram metais, papel e plástico. 
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Figura 8.4: Valor e Peso em Toneladas do Mercado Global de Resíduos 

 
Fonte: OCDE, Indicators on Trade and Environment. 

 

Outro fator relevante para a consolidação desse mercado são os conflitos 

decorrentes da política de resíduos sólidos ao redor do mundo. A definição do que 

é lixo, a definição do que é o fim do ciclo de vida útil de um produto, a definição 

de quais produtos põe a saúde da população em risco e as práticas nacionais de 

proibir a exportação ou importação de lixo a depender dos interesses comerciais 

ou ambientais nacionais fazem com que esse mercado ainda enfrente dificuldades 

para atingir seu potencial. 

 

E por fim, o mercado de resíduos pode se tornar um escape para os “pollution 

havens”, ou seja, países que possuem legislação leniente com o manejo de 

resíduos e aceitam receber enorme quantidade de lixo de países ricos e despejam 

em seu território sem qualquer preparo para tal. Outro risco é o mercado ilegal de 

resíduos, de países que compram resíduos ilegalmente como insumos, mas 

desviando dos trâmites corretos de reciclagem ou descarte do país exportador. 

Contudo, apesar de os inúmeros desafios, é um grande mercado que a OCDE 

reconhece ter potenciais e riscos. 

 

iv. Comércio De Matérias Secundárias: Uma Economia Circular pressupõe que a 

matéria secundária, ou seja, matéria prima oriunda de produtos já reciclados ou 

reprocessados seja abundante e livremente negociada ao redor do mundo. 

Curiosamente, um dos grandes obstáculos para o estudo das matérias secundárias 

hoje é a falta de produção de dados e a falta de critérios para definir o que é matéria 

prima, resíduo e matéria secundária. 

 

Também faltam critérios e standards para afirmar o que é sustentável e o que tem 

design adequado para ser reincorporado à cadeia produtiva, ou seja, um sistema 

globalizado de certificação e padronização de produtos e insumos circulares. 
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Além desse problema, a OCDE estimou em 2014 que um terço das barreiras à 

exportação de seus países membros foi aplicada para resíduos e sucata que podem 

ser transformados em matéria secundária. 

 

v. Comércio De Bens De Segunda Mão Para Reuso: Teoricamente, a economia 

circular seria beneficiada por uma política de venda de objetos de segunda mão, 

contudo a literatura ambiental aponta para os riscos de transformar o comércio 

internacional em uma evasão da responsabilidade estendida ao produtor, fazendo 

com que produtos saiam de países com práticas restritivas e sejam exportados para 

países com práticas pouco restritivas. 

 

vi. Comércio De Bens Para Refurbishment E Remanufatura: A diferença de 

classificação entre resíduos e bens remanufaturados entre os países faz com que 

existam conflitos sobre a classificação adotada entre estes mesmos países durante 

um processo de importação e exportação. Faltam métodos e procedimentos para 

unificar e padronizar como os produtos remanufaturados serão tratados em um 

mundo que valoriza liberalização comercial contraposta à responsabilidade 

estendida do produtor e padrões ambientais. 

 

vii. Cooperação Internacional Nas Cadeias De Valor Na Economia Circular: 

Considerando toda a temática exposta, a literatura aponta que os efeitos 

macroeconômicos da circularização serão tão melhores quanto maior for a 

integração internacional. Também faltam mecanismos de integração, sejam 

acordos comerciais propriamente ditos, como sistemas de padronização, 

normatização e standards universalmente aceitos entre os países. 

 

Yamaguchi conclui seu artigo afirmando que poucos estudos abordaram a Economia 

Circular e o Comércio Internacional concomitantemente. Contudo, já começam a emergir 

de forma fática a interação entre essas pautas, seu artigo é, nas palavras da própria autora, 

conceitual e propõe abrir novas agendas de pesquisa que integrem a Circularidade ao 

comércio. 

 

2.6 Aprimorando o mercado de plásticos recicláveis: tendências, perspectivas e 

políticas adequadas 

 

Report da OCDE elaborado pelo Grupo de Trabalho sobre Produtividade dos Recursos e 

Resíduos, o objetivo do trabalho é, assim como no estudo sobre o setor de metais criar 

uma tipologia e um modelo de funcionamento do setor de plástico e, em seguida, 

contrastar quais são os incentivos e obstáculos para uma amplificação da reciclagem em 

larga escala e emprego de modelos circulares no setor. A OCDE afirma que 4% da 

produção global de petróleo e gás são utilizadas no setor de plástico e que o setor 

representa 1% de toda a emissão de gases do efeito estufa no planeta. 

 

As conclusões do estudo são que o mercado de plásticos reciclados ainda é pequeno e 

vulnerável, em parte porque a demanda por plástico primário e secundário tende a não os 

diferenciar, expondo o plástico reciclável às mesmas flutuações setoriais, porém, isso faz 

com que o seu preço acompanhe o preço do setor de plástico primário, fortemente 

dependente do petróleo, ou seja, o preço e os custos do plástico reciclado obedecem a 

ciclos muito distintos entre si. Por esse motivo, o setor de reciclados é 10 vezes menor 

que o setor primário, com menor capacidade de ganhos de escala e absorção de choques 
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oriundos de crises ou variações do preço do petróleo. Por fim, a demanda por plástico 

como insumo ainda é concentrada sobretudo na China, que hoje demanda 2/3 do plástico 

global, dificultando o seu acesso a outros mercados. 

 

Ao todo, são três tipos de barreiras para o avanço do setor de reciclados: (i) desafios 

técnicos associados aos inúmeros polímeros e aditivos, riscos de contaminação para os 

consumidores e os desafios práticos de coleta e separação, particularmente em países em 

desenvolvimento; (ii) os problemas ambientais oriundos de aditivos perigosos para a 

saúde no plástico reciclado; e (iii) desafios regulatórios associados ao comércio ilegal de 

resíduos e o descontrole na queima e despejo do plástico, principalmente em países em 

desenvolvimento. 

 

Para solucionar esses problemas, a OCDE estudou políticas e intervenções feitas por 

países-membros e municipalidades afetadas por esses problemas e constatou uma série 

de medidas que poderiam ser adotadas para ajudá-los, dentre elas, as mais eficazes são: 

Definir em normas as metas de reciclagem, aumento de economia de escala e redução de 

custos; políticas EPR para os fabricantes de plástico; e conscientização do público. 

Porém, existem outras intervenções com potencial promissor implementadas em menor 

escala, são elas: 

 

i. Criação de demanda por plástico reciclado em licitações públicas; 

ii. Compartilhar melhores práticas de coleta, separação e processamento em cadeias 

de valor; 

iii. Desenvolvimento e compartilhamento livre de informações para que atores 

expandam para novos mercados; 

iv. Prover informações e treinamento para designers e indústrias encorajando o uso 

de material reciclado; 

v. Conscientização de consumidores, encorajando o consumo de material reciclado; 

vi. Avaliando como a administração pode intervir nas cadeias de suprimento 

encorajando o uso de material reciclado; 

 

Existem outras intervenções cuja implementação é complexa, mas possuem alto potencial 

de impactar a vida das pessoas: 

 

i. Enforcement de ações que proíbam o despejo ilegal, especialmente em países em 

desenvolvimento; 

ii. Enforcement de ações visando reduzir o tráfico ilegal de plástico; 

iii. Obrigando uma quantidade mínima de plástico em produtos; 

iv. Promovendo o investimento em coleta, separação e processamento; 

v. Uso de instrumentos financeiros para reduzir a volatilidade do mercado; 

vi. Apoio ao desenvolvimento da capacidade doméstica de reciclagem, removendo a 

dependência externa; 

vii. Uso de tributos para internalizar as externalidades do setor de plástico primário; 

viii. Apoio público ao desenvolvimento de tecnologias mais eficazes de coleta, 

transporte e separação de resíduos de plástico; 

ix. Coordenação da indústria para padronizar procedimentos e o uso dos mesmos 

polímeros, bem como informação sobre aditivos, promovendo capacidade de 

reciclar na indústria; 

x. A indústria assumir iniciativas de combate ao crime com resíduos. 
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2.7 O Panorama dos recursos materiais globais em 2060: Motores econômicos e 

consequências ambientais 

 

Publicado sob a responsabilidade do Secretariado-Geral da OCDE, o paper parte do 

princípio de que a humanidade consumiu, em 1970, 27 bilhões de toneladas e 89 bilhões 

de toneladas em 2017. Tal fenômeno ocorreu porque a população global aumentou e ficou 

mais rica. Considerando que o aumento da renda média e da população são constantes, é 

imperativo descobrir se o consumo de matérias primas seguirá aumentando nesse mesmo 

ritmo, se as economias conseguem fazer o descolamento (‘decoupling”) entre o 

crescimento econômico e o consumo de recursos naturais e se a Economia Circular é a 

resposta ou uma das possíveis respostas para essa questão. 

 

De acordo com a OCDE, a população estimada do planeta está desacelerando, contudo, 

chegará a 10 bilhões de pessoas em 2060. Ao passo que o padrão de vida dessas pessoas 

também evoluirá durante o período. O modelo ENV-Linkages da OCDE prevê que a 

renda per capita média global em 2060 será de 37 mil dólares a valores de 2017, ou seja, 

quase a média da organização no ano de 2017, ao mesmo tempo, a produção e o consumo 

se deslocam para o mundo emergente e economias em desenvolvimento 23. Porém, 

paralelamente a esse processo, a intensidade de uso de materiais declina, os países ricos 

e classes sociais mais elevadas migram para o consumo de serviços ao invés de bens e a 

marcha tecnológica avança tornando o ciclo de vida útil dos produtos mais elevado, as 

indústrias mais produtivas e a demanda por recursos menor. Ou seja, vetores que de 

alguma forma se antagonizam. 

 

Portanto o objetivo da modelagem econômica é descobrir como as mudanças 

socioeconômicas e tecnológicas vão afetar a demanda por matéria prima e como 

mudanças regulatórias e políticas públicas podem alterar esse resultado. O modelo da 

OCDE estima que as 89 Gigatoneladas consumidas em 2017 evoluirão para 167 

Gigatoneladas em 2060. Onde os minerais não-metálicos compõem a maior parte do peso, 

mas os metais serão os grandes poluidores no longo prazo devido ao seu impacto 

ambiental por tonelada. 

 

O Sudeste asiático e a África subsaariana se tornarão grandes consumidores de matérias-

primas, mesmo na área da OCDE a perspectiva é crescer o consumo de 1% a 2% ao ano. 

Contudo, a OCDE também estima que cada pessoa consumirá 1,3% de matéria-prima a 

menos, por ano, ou seja, o consumo é mais eficiente e mais orientado para serviços. 

 

As consequências desses fatores serão nefastas, aumento da emissão de gases 

responsáveis pelo efeito estufa de 30 para 70 bilhões de toneladas, dos quais 12% se 

devem a metais e 12% ao concreto necessário para expandir a infraestrutura e produção 

de bens de consumo globalmente. Por esse motivo, a economia circular é peça chave para 

combater esse o cenário supracitado. 

 

Contudo, o artigo não se propõe a oferecer uma resposta com um cenário pré-economia 

circular e pós economia circular, mas construir um modelo econômico que relaciona a 

atividade econômica com o consumo de matérias primas, o crescimento econômico global 

até 2060 e uma estimativa de como o crescimento afetará essa demanda. Em seguida, 

estima os custos econômicos da circularidade e projeta como a Economia Circular 
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aumenta na medida que os custos de obtenção de insumos secundários caem e o custo de 

obtenção de matéria prima aumenta. A organização entende que a reciclagem há de 

triplicar, mas que a não ser que medidas sejam adotadas, a composição setorial da 

mineração e da reciclagem permanecerão iguais globalmente24. 

 

2.8 Modelos de negócios para a economia circular: oportunidades e desafios 

para a implementação de políticas públicas 

 

Relatório elaborado pela própria OCDE cujo intuito é avaliar a possibilidade de as 

empresas e indústrias localizadas nos países-membro incorporarem práticas e modelos de 

negócio circulares em seu processo produtivo, aumentando a produtividade e 

conquistando o mercado. Para isso, a OCDE explora cinco práticas que entende 

fundamental: (i) modelos de insumos circulares que substituem fontes primárias e 

recursos virgens por matéria recuperada, com o uso de energia renovável; (ii) modelos de 

recuperação dos recursos, onde empresas procuram extrair materiais de produtos usados, 

reincorporando-os ao ciclo produtivo ao invés de encaminhar ao descarte; (iii) modelos 

de extensão da vida útil dos produtos, fazendo com que a necessidade de produção e 

consequentemente fabricação caia; (iv) modelos de economia compartilhada, estimulando 

o uso máximo de produtos e evitando a produção de bens que serão subutilizados por 

proprietários individuais; e (v) o modelo de substituição de produtos por serviços, no qual 

serviços de reparo, assistência e atualização substituem a produção de bens que serão 

descartados. 

 

i. Modelos de insumos circulares consistem nas empresas elaborarem o redesenho 

de seus produtos, adotando o modelo cradle to cradle para que ao final da sua 

vida útil, o produto possa ser reintroduzido na cadeia produtiva da empresa. A 

princípio, é um modelo que requer uma transição tanto no design do produto, 

como na sua forma de produção. A OCDE reconhece que é um processo que 

encarece o produto (novo design e novos custos para a fabricação), mas que 

oferecem oportunidades em países desenvolvidos onde consumidores aceitariam 

pagar mais por produtos “verdes” e reduz o risco de supply chain das empresas, 

dado que elas criam fontes de insumos ao fabricar o produto e se expõe a menor 

risco. 

 

ii. Modelos de recuperação de recursos são medidas onde há coleta de recicláveis e 

separação em larga escala dentro de uma jurisdição para que os seus resíduos 

sólidos sejam posteriormente reaproveitados industrialmente em escala industrial 

e economicamente viável. A reciclagem pode ser em downcycling, onde o produto 

recuperado é de qualidade inferior ao original, upcycling onde a qualidade é igual 

ou superior e simbiose industrial, modelo aplicado em indústrias que usam 

materiais homogêneos que passam por poucas transformações físicas e químicas 

quando se transformam em produto e, portanto, podem ser imediatamente 

reincorporados à cadeia produtiva. 

 

iii. A extensão da vida útil dos produtos pode ocorrer de três formas, a primeira delas 

é o modelo de longa vida clássico, onde a indústria redesenha seus produtos para 

que eles durem o máximo possível e a obsolescência programada seja evitada; a 

segunda forma é o modelo de reuso direto, onde os consumidores almejam 
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substituir seus bens por outros mais modernos, mas ao invés de fazer uma 

substituição completa, o próprio fabricante ou empresas terceiras podem substituir 

apenas algumas peças ou partes chave do produto e estender sua vida útil. A ONG 

britânica WRAP estima que mesmo hoje, no Reino Unido, 23% dos eletrônicos 

podem ser adaptados para se tornarem mais modernos sem a necessidade de 

grandes alterações25; por fim, o refurbishment e a manufatura são formas de 

extensão da vida útil que tentam preservar o mesmo produto por mais tempo. 

 

iv. Os modelos de compartilhamento e compartilhamento de plataforma servem para 

que mais pessoas usem os mesmos bens e reduzam a subutilização. A Fundação 

Ellen McArthur estimou, por exemplo, que o europeu médio tem o seu carro 

estacionado 92% do tempo. Dividir carros, imóveis, roupas e eletrônicos é uma 

forma de reduzir o consumo de matérias primas ao aumentar o uso de bens 

ociosos. Airbnb, Uber e empresas similares estão inovando nessa área, fazendo 

com que os consumidores gastem menos ao não ter que comprar um bem 

integralmente e ao mesmo tempo combatendo a subutilização. 

 

v. O modelo de substituição dos produtos por serviços consiste em substituir 

produtos físicos por serviços ou combinar produtos com serviços como forma de 

redução da quantidade de insumos gastos. Um exemplo são as empresas que tem 

serviços voltados ao modelo, o evento dado pela OCDE é a empresa de artigos de 

luxo Patagonia, que realiza reparos nas roupas quando danificadas e auxilia seus 

consumidores a realizarem vendas de segunda mão. Existe também o sistema de 

serviços orientados ao usuário, onde os consumidores pagam para utilizar por um 

produto por tempo indeterminado em um contrato que se assemelha ao leasing. 

Netflix e Amazon podem ser entendidas como empresas que aderiram a esse 

modelo, alugando uma biblioteca de CDs e filmes por tempo indeterminado, 

empresas que permitem o uso de carros por tempo determinado também usam esse 

modelo. Por fim, o sistema de produtos orientados pelo resultado consistiria em 

um sistema onde ao invés de vender equipamentos e objetos, as empresas vendem 

a sua consequência (e.g ao invés de comercializar um aparelho de ar-

condicionado, vende o serviço de aquecimento e refrigeração) de forma que ela 

retém a propriedade do produto e mantém uma relação de fidelidade com o 

consumidor, que consome o serviço mensalmente. 

 

Contudo, a aplicação desses modelos depende da capacidade de incrementar sua escala. 

Os modelos circulares ainda são pouco populares, salvo nos sistemas de 

compartilhamento de caronas e aluguel de carros26. Os elevados custos de implementação 

fazem com que a circularização ainda seja menos preferida pelas empresas. A OCDE 

ainda cita que a medida que a reciclagem se tornar mais comum, negócios que se fundam 

na recuperação de resíduos perderão o seu propósito: isso já pode ser sentido no setor de 

aço, onde 80% dos insumos são reciclados e o custo de reciclagem dos outros 20% são 

inacessíveis. Empresas ainda são reticentes com modelos de remanufatura ou modelos 

que permitam a entrada de terceiros por medo de perderem mercado. Os modelos de 

compartilhamento estão gerando conflitos de competitividade com setores tradicionais, 

seguindo o exemplo do Uber e Airbnb que não pagam os tributos que os taxistas e a 

indústria hoteleira pagam. Modelos de produtos como serviços ainda não são bem aceitos 
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por consumidores que desejam ter a propriedade do produto27. De qualquer forma, a 

OCDE defende que casos de sucesso podem quebrar essas barreiras, que não são 

impeditivos absolutos aos modelos de negócios. 

 

A conclusão geral do estudo é que a circularização da economia já é possível em setores 

que são intensivos em papel e aço, mas a penetração de modelos circulares ainda é baixa. 

As demais medidas sugeridas e os demais materiais ainda precisam vencer desafios 

econômicos, tecnológicos e regulatórios. Contudo, os modelos circulares podem se tornar 

mais vantajosos por meio de mudanças regulatórias. O estudo conclui citando um estudo 

do Clube de Roma que afirma que a estrutura tributária da União Europeia tributa 

excessivamente o trabalho, mas não tributa a extração de recursos naturais; os subsídios 

setoriais para a indústria mineradora e de combustíveis fósseis ao redor do mundo também 

altera a composição ótima de preços para uma transição circular. Outro fator é que o 

mercado de recuperação de insumos ainda é pequeno e os preços dos insumos reciclados, 

volátil. Consumidores também parecem perceber os produtos circulares como 

potencialmente inferiores, o que não é necessariamente verdade. A OCDE recomenda que 

seus membros adotem políticas tributárias modernas que incorporem uma transição 

circular para a economia e conscientizem consumidores sobre tais políticas. Alterar as 

estruturas de subsídios e incentivos também é fundamental. 

 

O restante do estudo consiste em estudos de caso de empresas particulares: Nico 

Spacecraft, empresa dinamarquesa que desenvolve móveis domésticos; Tarkett Desso, 

multinacional francesa que cria pisos e carpetes, agora voltada para o design cradle to 

cradle; FREITAG, empresa suíça que faz bolsas e acessórios mediante upcycling de lonas 

de caminhão e cintos de segurança; Caterpillar, gigante americana de materiais de 

construção e mineração adotou modelos de remanufatura; a Toronto Tool Library criou 

sistema de compartilhamento de ferramentas e impressoras 3D para torna-los acessíveis; 

a holandesa Peerby criou um sistema de escambo de roupas, acessórios e objetos usados; 

a empresa Philips oferece iluminação como serviço para as empresas e retém a 

propriedade de suas lâmpadas, reciclando-as; e a canadense Rent Frock Repeat aluga 

roupas para eventos e festas combatendo a ideia de que roupas para eventos devem 

permanecer no armário. 

 

Em suma, as empresas podem se aproveitar de um modelo circular, mas precisarão de 

uma estrutura regulatória e de incentivos que as estimulem. Para atingir esses objetivos a 

os países precisam garantir que os custos ambientais da produção e consumo estejam 

refletidos no sistema de preços, melhorar a colaboração entre os diversos setores 

distribuídos entre diversas cadeias de valor, reformar os arranjos regulatórios para fugir 

do status quo, aumentar a conscientização dos consumidores e promover a oferta de 

produtos circulares, mediante políticas EPR, políticas de Pesquisa e Desenvolvimento, 

tributação diferenciada para produtos menos poluentes, obrigar a reciclagem de certos 

produtos quando for possível e uma política mais rígida de etiquetagem28. 

 

2.9 O mercado de trabalho e as consequências de uma transição para uma 

Economia Circular 

 

Estudo elaborado por Laubinger, Lanzi e Chateau no âmbito da OCDE, da mesma forma 

que outros estudos já abordados no presente trabalho, analisa o impacto de uma transição 
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para um modelo circular nas variáveis macroeconômicas e no comércio internacional. O 

propósito dos autores neste artigo especificamente é avaliar 47 cenários distintos 

trabalhados em outros 15 estudos feitos por outros autores analisando o impacto de uma 

transição no mercado de trabalho e sobre o emprego. 

 

Os autores partem da premissa de que os setores mais intensivos em recursos: construção, 

alimentos, metais, mineração, geração e distribuição de energia consomem 90% de todos 

os recursos naturais do planeta, mas empregam somente 15% da força de trabalho, 

portanto, uma transição para um modelo circular impactaria negativamente apenas uma 

parcela menor da força de trabalho, sendo contrabalanceada por uma maior oferta de 

serviços complexos e dinâmicos que contrabalanceariam esses efeitos. A implementação 

dos modelos desenvolvidos pelo RE-CE da OCDE alteraria o modo de produção, fazendo 

com que menos recursos fossem consumidos, os padrões de demanda, fazendo com que 

as pessoas consumam mais serviços ao invés de bens. Outros impactos são a alteração 

das condições macroeconômicas com uma política fiscal reequilibrada entre setores e, por 

fim, alterações nos padrões do comércio global. 

 

Essas alterações podem criar quatro efeitos distintos: criação de novos empregos em 

setores verdes, substituição de empregos entre setores que perdem vagas vis-à-vis setores 

que ganham vagas, destruição de empregos em setores altamente poluentes e 

consumidores de recursos e redefinição de empregos em setores que continuarão 

existindo, porém com maior necessidade de retreinamento e reeducação. 

 

Felizmente, os efeitos destrutivos serão menores e a maior parte dos setores intensivos 

em empregos serão “vencedores” em uma transição. Os autores calculam utilizando o 

software GTAP um gráfico mostrando de 0 a 100% o uso de recursos e empregos através 

da economia: 
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Figura 8.5: Proporções cumulativas de demanda por materiais e empregos por setor em 2011 

 
Fonte: Laubinger, F., E. Lanzi and J. Chateau (2020), "Labour market consequences of a transition to a circular 

economy: A review paper", OECD Environment Working Papers, No. 162, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/e57a300a-en. 

 

Contudo, os autores também reconhecem que uma transição impacta países-membros da 

OCDE e seus parceiros de forma diferenciada, impactando negativamente países onde os 

quatro setores mais intensivos em recursos são mais representativos nas economias locais. 

As diferenças não são apenas entre países, mas em regiões: áreas urbanas serão 

beneficiadas ao passo que empregos de baixa qualificação fora de centros urbanos 

provavelmente serão perdidos em maior escala29. 

 

Contudo, em escala global os 15 papers estudados pelos autores mostram uma visão 

positiva de uma transição para uma economia circular, os pontos pretos simbolizam 

autores que olham para diversos resultados que vão até 2030 e os azuis, até 2050: 
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Figura 8.6: Impactos de uma transição para uma economia circular no emprego, de acordo com 15 

estudos 

 
Fonte: Laubinger, F., E. Lanzi and J. Chateau (2020), "Labour market consequences of a transition to a circular 

economy: A review paper", OECD Environment Working Papers, No. 162, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/e57a300a-en. 

 

De acordo com os autores, a diferença de resultados entre os diversos estudos se deve a 

forma como a transição é feita, se a tributação segue um padrão horizontal ou é focalizada 

em setores poluentes ou com potencial “verde”. A agregação territorial e setorial também 

impactou nos resultados30. 

 

Os autores concluem que a falta de critérios universais para definir o que é uma economia 

circular e a ausência de dados e indicadores, bem como a falta capacidade dos modelos 

computacionais modernos de incorporarem alterações regulatórias mais radicais fazem 

com que os resultados das simulações variem muito entre si. A maior parte dos modelos 

feitos pelo RE-CE da OCDE alteram apenas tributos sobre matérias primas e aumentam 

a produtividade relacionada ao processamento de insumos. Ao todo, os resultados são 

positivos mostrando um aumento modal de 2% no emprego geral. O impacto de uma 

transição para a economia circular seria positivo, mas a maior parte dos estudos também 

se atenta para a necessidade de uma transição justa que comporte a destruição de 

empregos em setores intensivos em insumos e a necessidade de retreinamento de 

trabalhadores desses setores. Por fim, modelos computacionais são limitados e não 

conseguem mostrar com clareza quais serão os empregos do futuro e qual tipo de 

treinamento será necessário para performá-los. 

 

2.10 As consequências do uso eficiente de recursos naturais e da economia 

circular nos padrões do comércio internacional: uma abordagem a partir de 

modelos 

 

 
30 Página 30 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  395 

Artigo de Rob Dellink elaborado no âmbito da OCDE. O autor busca utilizar o modelo 

ENV-Linkages da OCDE para avaliar quais são os impactos nos fluxos comerciais 

globais se o mundo fizer uma transição para o que ele chama de modelo de Resource 

Efficiency and Circular Economy (RE-CE). Para isso, ele contrasta os modelos que 

projetam a economia global até o ano de 2060 com cenários hipotéticos que incorporam 

a RE-CE: impostos sobre a extração de matérias-primas, subsídio ao uso de matérias 

secundárias e reciclagem e redução de tributos sobre o trabalho. 

 

O autor conclui que tais medidas teriam impactos de larga escala, considerando que os 

países possuem diferentes dotações iniciais, rendas per capita e vantagens comparativas. 

Um mundo circular impacta o mundo diferentemente: alguns produtos tornam-se mais 

baratos, outros mais caros; os padrões de consumo dos países também se alteram, fazendo 

com que os fluxos comerciais globais se alterem. 

 

Este trabalho dialoga com outros três trabalhos já debatidos no presente artigo: o paper 

de McCarthy, Dellink e Bibas que revisa a modelagem computadorizada da 

implementação de uma transição circular na economia global, o paper de Yamaguchi que 

analisa os impactos da economia circular no comércio internacional e o report da OCDE 

sobre o consumo de matérias primas em 2060. O autor defende que o modelo ENV-

Linkages da OCDE é adequado para analisar mudanças tributárias e fiscais e vai 

contrastar o cenário base do estudo sobre o mundo em 2060 com um mundo que aplica 

medidas RE-CE para responder questionamentos propostos no trabalho de Yamaguchi: 

 
“Este artigo visa contribuir para a compreensão das ligações quantitativas entre o 

comércio internacional e a transição para um modelo circular. [...] explorando a 

estrutura de modelagem apresentada na OCDE (2019 [4]) e aplicando uma análise 

mais detalhada dos padrões de mudança de comércio ao longo do tempo.1 Assim, o 

foco deste artigo está nas consequências indiretas do pacote de políticas sobre padrões 

de comércio internacional - ou seja, a forma como o pacote de políticas muda as 

posições competitivas setoriais e regionais e as mudanças resultantes nos fluxos de 

comércio.31” – Pág. 11 

 

Primeiramente, os resultados macroeconômicos parecem sugerir que os países da OCDE, 

por terem economias diversificadas e amadurecidas parecem não sofrer impactos 

decorrentes do aumento de custos dos setores extrativistas e de combustíveis. Contudo, 

Canadá, Austrália e Nova Zelândia são economias majoritariamente exportadoras de 

matérias primas e sua balança comercial piora em uma transição hipotética32. Já nos 

países em desenvolvimento, o PIB não é afetado negativamente pelo comércio porque o 

grande motor do crescimento ainda é o desenvolvimento da infraestrutura e da demanda 

doméstica, salvo a Índia que desponta como economia exportadora e a Rússia, cuja 

modelagem aponta depender fortemente de importações em uma eventual transição para 

um modelo circular. O estudo também demonstra fraca correlação entre as mudanças na 

balança comercial e crescimento do PIB em todos os países. 

 

 
31 Texto original: “This paper aims to contribute to the understanding of the quantitative linkages between 

international trade and the RE-CE transition. It does so by exploiting the modelling framework presented 

in OECD (2019[4]) and applying it to a more detailed analysis of shifting trade patterns over time.1 Thus, 

the focus of this paper is on the indirect consequences of the RE-CE policy package on international trade 

patterns – i.e. the way that the policy package shifts sectoral and regional competitive positions and the 

resulting changes in trade flows.” 
32 Página 17 
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O modelo também indica que um choque uniforme tende a alterar a composição de preço 

dos produtos, enfraquecendo economias exportadoras primárias, sobretudo na África, 

mas economias na Ásia como Coréia do Sul, China e Índia tornam-se grandes 

exportadoras, ainda que esse efeito seja compensado com uma moderada queda no PIB. 

 

Ao todo, o autor aponta que existe uma gama de variáveis que simplesmente não consegue 

ser trabalhada no paper devido às limitações do modelo. Mudanças em eficiência, maior 

conscientização da população e efeitos econômicos não antecipados (alguns autores hoje 

sugerem que a proximidade entre insumos e indústria e a regionalização das cadeias de 

valor irá trazer ganhos que não conseguem ser computados por modelos CGE). Outro 

problema do modelo é a sua falta de capacidade de levar em consideração o decoupling 

potencial que poderia ocorrer nos próximos anos, ou seja, no que pese o modelo 

incorporar ganhos de produtividade setoriais, não incorpora que as pessoas, ao se 

tornarem mais afluentes poderão ter uma cesta de consumo majoritariamente composta 

de serviços e reduzir o seu consumo por materiais. 

 

Outros dois fatores que devem ser levados em consideração para mensurar a falta de 

acurácia das predições é que os instrumentos utilizados pelo autor foram estilizados e 

simplificados, na vida real cada país adotara uma conduta própria e um sistema de taxação 

e subsídios próprio, por fim, o autor levanta o risco recente de que cada vez mais os países 

restringem o comércio de resíduos sólidos entre si. Portanto, o paper não é um preditor 

do futuro econômico da humanidade em um cenário de transição para um modelo circular, 

mas um exemplo de alguns dos efeitos de longo prazo em variáveis comerciais e 

macroeconômicas de se adotar políticas públicas de transição para a economia circular. 

 

2.11 Aprimorando a eficiência de recursos e a circularidade das economias para 

um mundo mais ‘verde’ 

 

Report elaborado sob a tutela do Secretariado-Geral da OCDE, dialoga com o já citado 

estudo sobre a demanda sobre recursos materiais até o ano de 2060, mas procura estudar 

políticas públicas e medidas que poderiam ser adotadas para aumentar a eficiência no uso 

de recursos naturais e avançar a pauta da Economia Circular para realizar uma transição 

para um mundo onde o consumo de matérias primas, principalmente metais e a emissão 

de gases do efeito estufa são drasticamente reduzidos. 

 

De acordo com a OCDE, existem três fatores socioeconômicos que motivam o consumo 

de recursos naturais: crescimento populacional, intensidade material (ou seja, a eficiência 

no uso de insumos) e a composição setorial da economia. O crescimento populacional 

será sempre um fator que aumentará o consumo de recursos naturais, porém, os avanços 

tecnológicos aliados ao fato de que rendas mais altas estão mais sujeitas a realizar o 

decoupling entre crescimento e consumo de matérias primas e migrar para setores menos 

intensivos em matérias primas atuam de forma a contrabalancear o efeito populacional e 

de aumento de consumo derivado pelo aumento da renda33. 

 

O que o artigo procura fazer, subdividido em seis seções, contando a introdução é: 

analisar os padrões de consumo de recursos naturais da humanidade, projetar o uso futuro, 

projetar quais são os impactos deste uso futuro, revisar a política de manejo de resíduos 
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sólidos da OCDE até então e, por fim, propor 6 políticas públicas para avançar a pauta da 

eficiência do uso de recursos e transição para um modelo circular. 

 

Em relação ao padrão de consumo da humanidade, a OCDE resgata o report anterior 

afirmando que entre 1990 e 2017 a população global saltou de 5 bilhões para 7,5 bilhões 

de habitantes, sendo que o PIB per capita médio aumentou em 50%. O resultado foi uma 

expansão do consumo de matérias primas de 37 bilhões de toneladas para 88 bilhões34.  

 

Contudo, os países desenvolvidos também foram marcados por um aumento expressivo 

da eficiência de uso de recursos naturais, ao passo que o seu consumo doméstico de 

materiais estabilizou e decresceu moderadamente: Abaixo um gráfico demonstrando um 

índice, tomando o ano de 1990 como base 1, com o PIB dos países da OCDE, seu 

consumo material e sua eficiência no uso de materiais respectivamente: 

 
Figura 8.7: PIB, Consumo doméstico de materiais e produtividade de uso dos materiais dos países da 

OCDE 

 
Notas: Dólares de 2010 (PPC), o consumo de materiais é mensurado utilizando o índice Domestic Material 

Consumption (DMC) e a produtividade é mensurada pela razão entre PIB/DMC, ou seja, quantos dólares por quilo de 

material. 

Fonte: OECD (2019), “Material resources”, OECD Environment Statistics (database). 

 

Por outro lado, a OCDE também estima o que acontece com Brasil, Rússia, India, 

Indonésia, China e África do Sul (BRIICS) e demonstra que em termos materiais, o 

processo inverso ocorreu nesses países, com o seu consumo em bilhões de toneladas de 

recursos materiais quase triplicando entre 1990 e 2017, inclusive convergindo no uso de 

matéria prima per capita: 
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Figura 8.8: Consumo de materiais mensurado em bilhões de toneladas (esquerda) e índice tomando 

1995 como base 1 (direita) dos países da OCDE, BRIICS e resto do mundo 

 
Fonte: OECD (2019), “Material resources”, OECD Environment Statistics (database). 

 

Quanto as projeções para o ano de 2060, a OCDE resgata os dados do último estudo que 

sugerem que a humanidade há de consumir 1,5% de recursos naturais a mais, para cada 

2,8% de crescimento do PIB, projeção otimista, dado que confirma o decoupling, mas 

insuficiente para realizar uma transição efetiva, dado que a quantidade de recursos 

naturais tenderia a aumentar ao longo dos anos. Ao todo, o consumo de materiais dos 

países da OCDE aumentaria em até 65%, dos BRIICS em 60% e o resto do mundo 

triplicaria. Ou seja, medidas seriam necessárias para frear esse avanço. 

 

Dentre os efeitos colaterais da expansão do uso de biomassa, combustíveis fósseis, metais 

e minerais não metálicos, a OCDE cita 9 efeitos: 

 

• Acidificação do solo e da água, corroendo ecossistemas e edifícios; 

• Mudanças climáticas oriundas de gases do efeito estufa; 

• Demanda de energia aumentada; 

• Eutrofização, o crescimento de plantas aquáticas que aumentam nitrogênio e 

fósforo na água e prejudicam os ecossistemas e a potabilidade da água; 

• Aumento da toxicidade da água doce; 

• Aumento da toxicidade em substâncias ingeridas e inaladas por seres humanos; 

• Necessidade de uso mais intensivo da terra para obtenção de recursos; 

• Oxidação fotoquímica, ou seja, poluição do ar visível ao olho nu; 

• Toxicidade dos ecossistemas terrestres. 

 

Portanto, a OCDE estuda diversas estratégias possíveis para abordar esses problemas que 

estão sendo tomadas ao redor do mundo. A primeira delas é a implementação da 

Recomendação do Conselho sobre a Produtividade de Recursos, que desde 2008 estimula 

os países-membro a adotarem estratégias que reduzam a intensidade de uso de matérias 

primas na produção de bens. Contudo, embora a produção normativa seja diversificada, 

as ações concretas ainda são raras35, mas dentre o que está sendo feito, a OCDE cita as 

políticas de EPR, as licitações verdes (“Green Public Procurement”) onde o setor público, 

ao realizar compras cria critérios e standards ambientais para os produtos que serão 

adquiridos, promovendo que o setor privado se adapte. Políticas de impostos e subsídios 
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são populares, como por exemplo o Reino Unido com taxas de lixo que serão maiores 

quanto maior for a produção de lixo, o chamado pay as you throw (“PAYT”).  

 

Os países também estão adotando práticas regulatórias, tal como metas de reciclagem, 

padrões de qualidade, exigência de conteúdo reciclado, garantia vitalícia, banimento de 

materiais e sistemas de depósito e reembolso36. Um exemplo é a União Europeia ter 

banido o uso de cádmio, cromo, chumbo e mercúrio na confecção de carros, ou a Escócia 

ter criado padrões de qualidade para itens remanufaturados. 

 

Em 2017 a OCDE realizou a pesquisa Policy Instruments for Sustainable Materials 

Management, Resource Efficiency, and the Circular Economy e os resultados mostraram 

uma miríade de práticas adotas e sob consideração por parte de governos e parlamentos 

que aumentam a eficiência do uso de recursos e colaboram para uma transição para um 

modelo circular, porém políticas que cobrem todo o ciclo de vida dos produtos ainda são 

raras: 

 
Figura 8.9: Número de Políticas Públicas associadas à Economia Circular 

 
Fonte: OCDE. 

 

Por fim, o estudo conclui com quatro recomendações de políticas públicas: (i) promoção 

da eficiência dos recursos ao longo do ciclo de vida útil dos produtos; (ii) alinhar práticas 

setoriais com objetivos de eficiência; (iii) fortalecer a produção de dados e indicadores 

sobre o assunto; e (iv) aumentar a cooperação internacional. 

 

i. A promoção da eficiência ao longo do ciclo de vida útil dos produtos consiste em 

aumentar esforços como as medidas EPR, licitações verdes e parcerias com 

múltiplos stakeholders interessados em aumentar a eficiência de recursos e 

realizar uma transição para um modelo circular. Os governos devem usar suas 

políticas públicas com o objetivo de “fechar os ciclos” dos produtos de forma a 

 
36 O artigo não referência diretamente nenhuma das medidas supracitadas, embora afirme que aos poucos 

os países-membros adotem tais medidas. 
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evitar o máximo possível a entrada de novos insumos originários, ou seja, matéria 

prima no ciclo de produção, bem como o descarte final de resíduos; 

 

ii. As políticas ambientais devem estar alinhadas com as políticas setoriais, 

principalmente setores intensivos no uso de recursos como agricultura, energia e 

transporte. Combinar a política industrial com a política ambiental evita um 

potencial conflito regulatório decorrente de incentivos ambíguos por parte da 

administração pública; 

 

iii. O fortalecimento da produção de dados e indicadores é necessário, dado que a 

produção de números por parte dos países e o desenvolvimento de sistemas de 

recuperação de dados para que terceiros possam manipulá-los e estudá-los ainda 

é insuficiente. Mesmo na OCDE, a produção de informações sobre matéria 

secundária, reciclagem, reuso, refurbishment, remanufatura, mineração urbana 

substâncias tóxicas, desperdício e fluxos materiais entre os países são desafios 

para a expansão da literatura; 

 

iv. Finalmente, a cooperação entre os países, tanto no compartilhamento de 

tecnologias (Best Available Technologies) como na ajuda financeira para os países 

não membros (Official Development Aid). Outra forma de aumentar a cooperação 

é mediante a harmonização de metodologias, produção de dados e indicadores, 

facilitando a criação de uma base de dados que possa ser compartilhada e 

universalizada. 

 

2.12 O potencial de criação de empregos em uma transição para uma economia 

circular e eficiente no uso de recursos naturais 

 

Artigo de Chateau e Mavroeidi, elaborado no âmbito da OCDE que estuda os efeitos de 

uma transição para a economia circular sobre os níveis de emprego em diversos países 

entre 2018 e 2040 utilizando o modelo ENV-Linkages da OCDE. Dialoga com o paper 

de Laubinger, Lanzi e Chateau citado anteriormente e procura fazer a sua própria 

construção de alterações em tributos, subsídios, produtividades e regulações para projetar 

um cenário circular contra um cenário base. 

 

Uma reforma material fiscal poderia aumentar o uso de metais reciclados entre 27% e 

48%, criando algo entre 284 mil e 68 mil empregos no mundo. Porém, setores primários 

passariam por destruições de empregos em setores como extração de minérios, produção 

primária de metais e construção civil. Ao todo, o impacto global é marginal, criando um 

total de empregos de 300 mil vagas para a OCDE e 1,3 milhão de vagas globalmente, 

porém o modelo mostra que economias com setores intensivos em recursos naturais 

seriam fortemente impactadas. 

 

Em particular, Australia, Nova Zelândia e Indonésia seriam economias que teriam uma 

perda agregada de trabalhos significante, enquanto EUA e União Europeia sairiam com 

um ganho moderado.  

 

A conclusão dos autores é que modelos CGE são limitados em mensurar mudanças 

estruturais porque essas mudam a própria natureza dos trabalhos executados, sendo assim, 

estimam que por não ser uma alteração uniforme a necessidade de reeducação e 

retreinamento será grande. Por outro lado, os autores argumentam que um estudo sobre o 
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mercado de trabalho feito pela Comissão Europeia em 2018 argumentou que os impactos 

trazidos pela transição para a economia circular serão menores do que os impactos da 

digitalização, da robotização e a constante pressão para que trabalhadores se tornem mais 

educados e especializados que já ocorre no continente europeu. 

 

Os autores sugerem a necessidade de mais estudos sobre a transição para a economia 

circular e o mercado de trabalho que não se baseiem em modelos CGE, mas adotem uma 

abordagem empírica e qualitativa, tal como a União Europeia fez. Por enquanto, esses 

estudos estão demonstrando uma criação mássica de empregos especializados ou 

empregos que exigem média qualificação, mas destruição de empregos de baixa 

qualificação37. 

 

3. O que dizem os indicadores 

 

Os relatórios Environment at Glance são elaborados desde 2005 pela OCDE e avaliam 

qualitativamente os indicadores ambientais, bem como o progresso feito pela organização 

e pelo mundo desde quando a Organização passou a coleta dos dados na década de 1990. 

Em fevereiro de 2020 fora publicado o relatório mais recente, abordando questões como 

mudanças climáticas, qualidade do ar, recursos de água fresca, economia circular, 

recursos biológicos, biodiversidade e economia sustentável nos oceanos.  

 

A organização vem aos poucos incorporando em todas as suas decisões e recomendações, 

quando é cabível, a eficiência no uso de recursos e o manejo de resíduos sólidos em linha 

com a Convenção de Basiléia e reconhece que países do G738 e G839 começam a 

incorporar medidas que podem ser entendidas como circulares em suas estratégias 

ambientais40. 

 

Ao todo, os países da OCDE se tornaram mais eficientes no manejo de recursos naturais 

em termos relativos, mas não em termos absolutos quando comparados com o seu padrão 

de consumo nos anos 1980 ou 1990. Um morador médio em país da OCDE produz 520kg 

por ano, 30kg a menos do que em 2000, mas 20kg a mais do que em 1990, ou seja, apesar 

dos avanços recentes, os países conseguem produzir mais bens com menos materiais, mas 

só conseguiram reduzir a quantidade total de materiais para continuar o crescimento, o 

chamado decoupling muito recentemente41. 

 

Porém, quando analisamos a escala global, entre 1980 e 2010 o consumo de recursos 

dobrou, aqui o relatório faz alusão ao estudo sobre consumo material até o ano 2060. O 

gráfico abaixo mostra um índice comparando a produção doméstica de resíduos e PIB da 

OCDE entre 1990 e 2017 após o decoupling e o gráfico seguinte os mesmos indicadores 

em escala global sem que o fenômeno tenha ocorrido: 

 

 
37 Pág 43. 
38 Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. 
39 Os países do G7 e a Rússia. 
40 Pág 43 
41 Idem 
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Figura 8.10 - Crescimento do PIB e produção doméstica de resíduos entre 1990 e 2017 dos países da 

OCDE (esquerda) e do mundo (direita) 

 
Fonte: OCDE, Environment at Glance 2020. 

 

Ao todo, os países-membro da organização conseguiram avanços expressivos reduzindo 

a quantidade de resíduos que é destinada a aterros de 61% em 1995 para 42% em 2017, 

sendo que a maior parte destes ganhos pode ser atribuída a técnicas como incineração dos 

resíduos, com ou sem a geração de energia elétrica associada, compostagem e reciclagem. 

Não apenas isso, mas o ano 2000 marcou o começo de uma estabilização seguida de uma 

queda moderada na produção de quilos de resíduos per capita42.  

 

Por fim, a organização entende que o próximo desafio a ser enfrentado são os chamados 

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), ou simplesmente e-waste, no Brasil 

chamado de lixo eletrônico, dos quais 45 milhões de toneladas são geradas anualmente e 

43% dos resíduos partem da área da OCDE. Apesar dos avanços, a coleta e separação dos 

materiais ainda é custosa e insuficiente quando contrastada com a produção de eletrônicos 

globalmente. 

 

Para além do relatório Environment at Glance, a OCDE produz uma série de indicadores 

sobre variáveis econômicas, dentre as quais, variáveis ambientais, sendo parte delas 

relacionadas a temática da Economia Circular. O Portal OECD.Stat conta com dados 

sobre consumo doméstico de materiais, fluxo comercial de materiais, produtividade do 

uso de recursos naturais na indústria e dados correlatos. 

 

4. Instrumentos legais da OCDE 

 

4.1 Recomendação do Conselho sobre a Produtividade de Recursos 

 

A temática da economia circular vem aos poucos ganhando força na OCDE, a literatura 

analisada neste capítulo fora produzida após 2016 e a maior parte entre 2019 e 2020. 

Contudo, apenas recentemente a temática da economia circular começa a aparecer nas 

normas e recomendações da OCDE como instrumentos legais efetivamente constituídos. 

Embora não exista efetivamente uma recomendação ou decisão do Conselho da OCDE 

sobre práticas que devem ser adotadas para que os países mudem para um novo modelo 

circular, uma norma específica fora citada por diversas vezes ao longo dos trabalhos 

supracitados: a Recomendação do Conselho sobre a Produtividade de Recursos. 

 

 
42 Página 47 
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É uma norma subdividida em três artigos, o primeiro com recomendações para os países 

sobre a análise de fluxos materiais e impactos ambientais, o segundo sobre políticas 

públicas que incrementem a produtividade de recursos e o terceiro com mandatos 

específicos para o Comitê de Políticas Ambientais da OCDE. É a norma mais relevante 

relacionada à economia circular e pode ser um indicador de qual seria uma futura norma 

da organização sobre transição para um modelo circular, dado que lida diretamente com 

a questão de recursos físicos. 

 

Em relação a análise dos fluxos de materiais e impactos ambientais, a OCDE entende que 

a capacidade de entender não só os fluxos de mercadorias, mas os fluxos de materiais e 

mensurar a produtividade das indústrias e dos setores por parte do setor privado, governos 

e ONGs é imperativo para atingir os objetivos de eficiência da OCDE, por isso 

organização recomenda: 

 

i. Aumentar o conhecimento científico sobre impactos ambientais e o custo do uso 

dos recursos naturais, desde a sua extração, passando por suas transformações e 

até o fim do ciclo de vida útil do produto; 

 

ii. Melhorar a qualidade da produção de dados sobre os fluxos de matérias físicas 

comercializadas entre os países e seu impacto ambiental. Distinguindo o fluxo de 

produtos, recicláveis e não-recicláveis, resíduos e afins; 

 

iii. Esforço conjunto para criação de contabilidades e bases de dado convergentes 

entre si e que levem em consideração o estoque de recursos naturais e os seus 

riscos; 

 

iv. Melhorar e aumentar a produção de indicadores sobre eficiência material, levando 

em consideração o propósito, praticidade, custos, benefícios e solidez estatística 

para tanto. A organização recomenda que tais indicadores incluam: indicadores 

de decoupling, indicadores sobre a disponibilidade, qualidade e deterioração de 

recursos, indicadores de rastreamento dos fluxos comerciais que levem em 

consideração o seu impacto ambiental; 

 

v. Cooperação com os países não membros para atingir esses objetivos; 

 

vi. Compartilhar orientações e experiências da OCDE com o setor privado e terceiro 

setor. 

 

Já em relação as políticas sobre eficiências de recursos propriamente ditas, a organização 

recomendou: 

 

i. Uso de informações sobre fluxo de materiais e seus efeitos ambientais no 

planejamento público, como definição de metas e compartilhamento de 

informações com os demais membros; 

 

ii. Promoção de políticas orientadas para o ciclo de vida útil dos produtos, como os 

3Rs (Reduzir, Reusar e Reciclar), do uso de matéria prima sustentável na 

manufatura e da coerência de políticas públicas correlatas; 
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iii. Desenvolver e promover novas tecnologias e inovações que aumentem a 

produtividade de recursos; 

 

iv. Encorajar a cooperação entre as empresas em assuntos relacionados ao meio-

ambiente; 

 

v. Contribuir para o estabelecimento de uma economia eficiente no uso de recursos 

mediante o uso de instrumentos de política econômica; 

 

vi. Cooperação para garantir que as políticas de transição para um modelo circular 

também se dediquem a equidade em termos sociais; 

 

vii. Cooperação com países não membros para que eles fortaleçam a sua capacidade 

de desenvolver e implementar políticas sobre eficiência de recursos. 

 

As instruções para o Comitê de Políticas Ambientais da OCDE são de: 

 

i. Revisar as políticas e práticas dos países para elaborar princípios comuns e 

diretrizes sobre eficiência no uso de recursos e manejo sustentável da matéria 

prima; 

 

ii. Fortalecer a sua capacidade de analisar fluxos comerciais e fluxos de materiais 

internacionalmente, desenvolver bases de dados e cooperar com os países 

membros e não membros neste assunto; 

 

iii. Desenvolver e promover o uso de análises sobre fluxos de materiais, 

produtividade de recursos e métodos para avaliar o impacto ambiental do uso de 

recursos; 

 

iv. Ajudar os países membro a desenvolver e implementar políticas integradas de 

manutenção dos recursos naturais ao longo dos seus ciclos de vida, facilitando o 

intercâmbio de experiências e melhores práticas sobre produtividade em recursos, 

uso de materiais sustentáveis e manufatura sustentável; 

 

v. Auxiliar os países não-membros a aderirem a boas práticas, tanto 

internacionalmente como em suas políticas domésticas; 

 

vi. Conduzir as metas em cooperação com a OCDE e outros organismos 

internacionais, como UNEP e G8; 

 

vii. Reportar ao Conselho da OCDE os avanços realizados pelo país a cada cinco anos 

para avaliar o progresso e adaptar estratégias. 

 

4.2 Recomendação do Conselho sobre Fluxos de Materiais e Produtividade de 

Recursos 

 

Uma segunda norma também relevante para a compreensão da Economia Circular é a 

precursora da norma anterior, a Recomendação do Conselho sobre Fluxos de Materiais e 

Produtividade de Recursos de 2004. Embora não possua caráter vinculante, foi o primeiro 

instrumento legal da organização a estabelecer a produção de dados e informações sobre 
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variáveis econômicas e sociais atreladas a questão circular no âmbito da organização e o 

primeiro debate sobre a necessidade de produzir metodologias de estudo, 

acompanhamento e mensuração da transição para a economia circular por parte dos 

países. 

 

O conselho, com base nas recomendações do comitê de políticas ambientais recomenda: 

(i) o desenvolvimento de metodologias para entender o fluxo de materiais entre países, a 

consolidação de uma base de dados sobre o tema e a criação de ferramentas para mensurar 

a produtividade do uso de recursos, bem como a criação de indicadores sobre o tema; (ii) 

o uso dos indicadores ambientais para a tomada de decisões efetiva; (iii) a promoção do 

uso dos indicadores e dos dados em nível macroeconômico e microeconômico; (iv) que 

os países relacionem suas variáveis ambientais com as suas variáveis econômicas; e (v) 

cooperação entre os países para desenvolver sistemas metodológicos e bases de dados 

harmonizados, baseando-se em números e métodos que já existam. 

 

O conselho ainda instrui o comitê a: (i) apoiar os países membros a produzirem 

informações sobre fluxos de materiais e indicadores correlatos mediante troca de 

informações sobre experiências nacionais inovadoras; (ii) realizar esforços para melhorar 

os métodos e indicadores sobre o uso de materiais; (iii) desenvolver diretrizes que 

auxiliem os países membros a implementar um sistema contábil sobre fluxo de materiais; 

(iv) Cooperar com outros órgãos da OCDE e organizações internacionais sobre o assunto 

para evitar retrabalhos; e (v) reportar ao conselho o progresso dos seus trabalhos dentro 

de um prazo de três anos, ou seja, 2007. 

 

4.3 Recomendação do Conselho sobre Tecnologias de Informação e 

Comunicação e Meio Ambiente 

 

Aprovada em 2010, a recomendação do conselho diz respeito a vida útil e o ciclo de vida 

dos produtos dos setores de tecnologia da informação e comunicação. A recomendação 

conta com 10 práticas que os países membro devem colocar em prática, chamando a 

atenção a segunda recomendação:  

 
encorajar a adoção de perspectivas de ciclo de vida em tecnologia da informação e 

comunicação e aplicações habilitadas por essas tecnologias para a gestão sustentável de 

recursos naturais e materiais nas fases de produção, uso e fim da vida. Devem, na 

medida do possível, promover P&D, projeto, produção, uso e descarte [...] 

ecologicamente corretos e sustentáveis, e estender sua vida útil onde for 

ambientalmente eficiente. Os membros também devem encorajar o desenvolvimento de 

metodologias e indicadores para medir e monitorar os impactos ao longo dos ciclos de 

vida de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação e aplicações 

“inteligentes” habilitadas para tais tecnologias em edifícios, transportes e sistemas de 

energia, incluindo o desenvolvimento de medidas básicas de integração de gases do 

efeito estufa.” 

 

Importante frisar que, apesar de integrar a maior parte dos comitês relacionados ao tema, 

o Brasil não aderiu a nenhuma das três normas supracitadas.  

 

5. O Brasil e a Economia Circular 

 

O Brasil não dispõe de uma política pública especificamente voltada para a transição para 

a Economia Circular, mas dispõe de instrumentos de política econômica como tributos, 

subsídios, regulações e financiamentos que a princípio podem ser empregados para a 

construção de um sistema econômico sustentável que incorpore os resíduos sólidos como 
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insumos. A proposta da presente seção é abordar alguns dos instrumentos mais relevantes, 

a começar pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 

de agosto de 2010 e pelo decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010., o Plano de Ação 

em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia do Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), a Financiadora de Estudos e Projetos 

e o Mapa do Caminho para a Economia Circular do Brasil, ainda sob elaboração. 

 

5.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

 

Criada em 2010, a PNRS é abrangente e aborda toda a gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, incluindo os resíduos perigosos para a saúde humana, diferentemente da OCDE 

que tende a separar compostos químicos de resíduos não reagentes em seus trabalhos. A 

PNRS não se dedica única e exclusivamente aos problemas de Economia Circular, mas 

na verdade elenca ao menos 18 instrumentos de políticas públicas que a administração 

pública federal, ou entes federativos podem adotar para manejar a produção de resíduos 

sólidos. 

 

Dentre eles, para o escopo do presente trabalho, se destaca a política de Logística Reversa 

onde o governo brasileiro obriga que fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes instituam práticas de coletar o produto após o esgotamento do seu ciclo de 

vida útil e que consigam dar destino adequado aos resíduos, seja pela reciclagem ou por 

qualquer outro meio que mitigue seus impactos ambientais. Contudo, apenas seis classes 

de produtos são cobertas taxativamente pela PNRS, de acordo com o Art. 33 da lei: 

 
Art. 33.  São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: 

 

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, 

constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em 

lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em 

normas técnicas;  

 

II - pilhas e baterias;  

 

III - pneus;  

 

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

 

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes. - Lei nº 12.305/2010 

 

Já o Decreto regulamentador da lei determina que a política de logística reversa pode se 

dar de três formas distintas: acordos setoriais nos quais o poder público firma contratos 

com um determinado setor determinando obrigações, regimes de responsabilidade e 

dinâmicas de operacionalização; por meio de regulamentos expedidos especificamente 

pelo poder público unilateralmente; ou por termos de compromisso, que funcionam como 

acordos setoriais e criação de regulamentos para operacionalizar a logística reversa de 

itens não cobertos taxativamente pela PNRS43. 

 

Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação em Bioeconomia 

 

 
43 Art. 15. 
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Plano criado pelo governo federal para desenvolver tecnologia e inovação na área da 

bioeconomia, desenvolvimento sustentável e produção de benefícios sociais, econômicos 

e sociais. O plano é abrangente e trata de diversas facetas da bioeconomia que estão fora 

do escopo do presente trabalho, porém a promoção da economia circular é uma diretriz 

geral que deve ser levada em consideração na formação de políticas públicas: 

 
(...) Além disso, os conceitos de circularidade econômica e estudo do ciclo de vida dos 

produtos também se farão presentes, dada a necessidade de desenvolver novos sistemas 

produtivos que atuem fora do padrão extrair-produzir-consumir-descartar. Como 

solução a esse antigo padrão produtivo, surge a economia circular, um modelo 14 

econômico regenerativo e restaurativo por princípio, com o objetivo de manter os 

produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor durante 

a maior parte do tempo. Tal circularidade econômica é vital ao considerarmos que 

resíduos de algumas cadeias produtivas podem servir como insumo para outras, 

diminuindo ou anulando as taxas de resíduos e desperdícios. Torna-se necessário, então, 

a gestão dessas cadeias produtivas, considerando toda a produção, logística e consumo 

final, bem como eventuais descartes e/ou reaproveitamentos e também como quaisquer 

emissões ou poluições decorrentes do ciclo produtivo. - Plano de Ação em Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Bioeconomia, Diretrizes Gerais, Item 5. 

 

A economia circular volta a ser citada diretamente na política de bioprodutos. A ideia 

seria a substituição de compostos químicos ou industriais por produtos biológicos 

produzidos dentro do Brasil, a justificativa passa pela redução da dependência externa, 

dependência em recursos fósseis finitos, redução de emissão de gases do efeito estufa e 

sobretudo a criação de um modelo circular onde o país produz seus próprios insumos de 

forma renovável, reduzindo a produção de resíduos e sem sofrer a pressão do esgotamento 

de recursos naturais.  

 

5.2 Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

 

A FINEP é uma agência pública vinculada ao MCTIC cujo propósito é o financiamento 

de empresas e projetos que estejam voltados para a inovação, pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), inserção de empresas brasileiras inovadoras no mercado e promoção da 

sustentabilidade. 

 

A FINEP hoje integra o consórcio internacional ERA-MIN 2, formado por 24 

organizações de financiamento de pesquisa ao redor do mundo cujo propósito é 

desenvolvimento e inovação de matérias primas e secundárias minerais com enfoque em 

economia circular44. Hoje a FINEP financia 22 projetos no Brasil com valores entre 100 

mil e 375 mil euros para cada empresa ou instituto de pesquisa que realiza avanços na 

pauta da economia circular no setor de metais. A FINEP também financia programas de 

desenvolvimento de plástico biodegradável e plataformas business to business que 

conecta empresas e pessoas físicas e jurídicas interessadas em utilizar resíduos como 

matéria-prima em empreendimentos45. 

 

5.3 Mapa do Caminho para a Economia Circular no Brasil 

 

O Mapa do Caminho para a Economia Circular do Brasil é um documento em elaboração 

pelo MCTIC e pelas agências Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

Industrial (Unido) e pelo Climate Technology Centre and Network da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CTCN/UNFCCC) cujo intuito é fazer um 

 
44 http://finep.gov.br/cooperacao-internacional-externo/era-min-2 
45 https://youtu.be/iB156U0vE6I?t=7620 
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diagnóstico empírico dos desafios e potenciais brasileiros para uma transição para a 

economia circular e elaboração de estratégias de implementação de longo prazo. 

 

Por enquanto o documento não está pronto, mas em apresentação recente feita pelo 

MCTIC, o projeto está subdividido em seis etapas: Desenvolvimento de um plano de 

implementação, levantamento dos atores chave no Brasil, identificação do potencial da 

economia circular, revisão e comparação com a experiência internacional, mapeamento 

dos casos de sucesso em indústria 4.0 e identificação de um projeto piloto para ser 

priorizado no Brasil46. Porém, durante a elaboração do presente trabalho, o documento 

ainda não foi publicado e não é possível fazer maiores afirmações com base no que o 

ministério tem declarado publicamente até o momento. 

 

CONCLUSÕES 

 

O Brasil parece lentamente incorporar elementos regulatórios, tributários e políticas 

públicas de uma transição para uma Economia Circular. Contudo, a atuação do país ainda 

é incipiente e não existem políticas consolidadas sobre Economia Circular, apenas a 

PNRS e a promessa de incorporação de princípios futuramente. Em relação a OCDE, o 

país integra virtualmente todos os comitês relevantes sobre o tema, porém não aderiu a 

nenhuma das normas sobre o tema, demonstrando que ainda não há convergência de 

agendas entre Brasil e OCDE, embora seja discutível se há potencial convergência de 

forma análoga, ou seja, o Brasil converge para uma regulação harmônica, só que de forma 

independente. 

 

A produção de indicadores e a produção de metodologias avança paulatinamente, porém 

os dados e artigos trabalhados demonstram a novidade do tema, ao menos no âmbito dos 

grandes indicadores macroeconômicos e sociais. As normas também incidem apenas na 

forma de recomendações não cogentes, ou seja, não obrigatórias e raramente abordam o 

tema se referindo a Economia Circular propriamente dita, normalmente utilizando termos 

como produtividade de recursos e fluxo de resíduos sólidos entre os países. 
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Resumo: O Brasil formalizou pedido de abertura do processo de acessão à OCDE em 29 de maio de 2017. Diante do 

interesse brasileiro em ser membro da Organização, O objetivo do presente trabalho é o de analisar o trabalho da OCDE 

sobre a interface entre comércio e meio ambiente, traçando um paralelo com a realidade brasileira. 
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Abstract: Brazil formalized the request to open the accession process to the OECD on May 29, 2017. In view of the 

Brazilian interest in being a member of the Organization, the objective of this paper is to analyze the work of the OECD 

on the interface between trade and the environment, drawing a parallel with the Brazilian reality. 

 

Key-Words: Trade; sustainable development; environment; OECD; Brazil 

 

INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento das relações entre comércio e o desenvolvimento sustentável e, de 

forma mais específica, entre comércio e meio ambiente é relativamente recente. O 

conceito de desenvolvimento sustentável foi apresentado, em 1987, no Relatório 

Brundtland, como “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades.” 

 

A relação entre comércio e sustentabilidade foi realizada de forma mais evidente, na 

Declaração e na Agenda 21 da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992 (UN). Por conseguinte, na Declaração de Joanesburgo, as 

disposições da Agenda 21 é reforçada e a Organização Mundial do Comércio (OMC) é 

reconhecida como essencial para a concretização do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza (UN, 2002). 

 

A OMC estabelece a estrutura jurídica para a realização do comércio entre as nações de 

maneira justa, previsível e livre. A Organização possui Acordos que são negociados e 

assinados pelas nações no mundo, funcionando como um fórum de negociação. A OMC 

possui a função de resolução de disputas comerciais, operando um sistema de regras e de 

avaliação comercial. Em matéria de meio ambiente e sustentabilidade, a OMC discute as 

questões que são atreladas às temáticas e ao comércio no Comitê de Comércio e Meio 

Ambiente (WTO, 2021)   

 

Na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Organisation for 

Economic Cooperation and Development - OECD), o tema comércio e meio ambiente é 

trabalhado desde a década 1970. A OCDE é uma das organizações internacionais mais 

importantes desde a 2ª Guerra Mundial (THORSTENSEN, GULLO, 2018). O objetivo 
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2 Pesquisadora do CCGI. 
3 Pesquisador do Centro de Estudos do Comércio Global e Investimentos (CCGI/FGV-EESP). 
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da Organização é o de desenvolver e incentivar a implementação de políticas que 

promovam uma vida melhor a partir da coleta, estruturação, análise de dados e avaliação 

dos seus membros e não membros. Logo, a OCDE produz padrões internacionais com 

base em evidências para serem implementados por governos, formuladores de políticas e 

cidadãos. (OECD, 2021) 

 

Embora a OCDE não seja a Organização internacional foco no que diz respeito ao 

comércio, muitos estudos são produzidos no âmbito da OCDE sobre comércio e meio 

ambiente. Entre eles, destacam-se os seguintes: em 2021, “International trade and circular 

economy - Policy alignment”, “Trade as a channel for environmental technologies 

diffusion”; em 2020, “Greening regional trade agreements on non-tariff measures through 

technical barriers to trade and regulatory co-operation”; “Greening regional trade 

agreements on investment”, “New digital technologies to tackle trade in illegal 

pesticides”, “Greening regional trade agréments”; e, em 2019, “Trends in policy 

indicators on trade and environment”. (OECD, 2021)    

 

O tratamento da temática comércio e meio ambiente na OCDE é importante para o Brasil. 

O País assinou Acordo de Cooperação com a OCDE, em 2015, que foi promulgado pelo 

Decreto nº10.109 de 2019. Por sua vez, o Brasil formalizou o pedido de abertura de 

processo de acesso em 29 de maio de 2017. Assim, instituiu o grupo de trabalho 

interministerial para a implementação das Diretrizes da Organização pelo Decreto nº 

9.874 de 2019. 

 

Diante desse panorama, procura-se traçar um paralelo sobre o trabalho da OCDE em 

comércio e meio ambiente e da realidade brasileira, focando-se no perfil comercial e 

tarifário dos bens ambientais no Brasil em comparação com o dos países da OCDE; na 

presença do Brasil em estudos e relatórios da OCDE sobre o tema de comércio e meio 

ambiente e a posição brasileira nos indicadores da OCDE. O presente artigo é dividido da 

seguinte forma: no primeiro tópico, traça-se um panorama sobre a relação entre o 

comércio e meio ambiente; no segundo tópico, enfoca-se no trabalho da OCDE sobre a 

temática; no terceiro tópico, aborda-se sobre o Brasil sobre a temática; e, por fim, aborda-

se sobre os indicadores da OCDE sobre comércio e meio ambiente.    

 

1. A relação entre o desenvolvimento sustentável e o comércio internacional 

 

Na Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992, proclama-se um conjunto de princípios, entre os quais, a 

necessidade de construir uma relação harmônica entre comércio e meio ambiente. O 

Princípio 12 afirma que os Estados devem cooperar para alcançar um sistema econômico 

internacional que seja aberto e conduza ao crescimento econômico e ao desenvolvimento 

sustentável. As medidas ambientais, que possuam algum efeito no comércio 

internacional, não podem constituir discriminação arbitrária ou injustificável ou medidas 

unilaterais fora da jurisdição do país importador (UN, 1992).  

 

Na Agenda 21, da Conferência Rio-92, estabelece-se que os Estados precisam cooperar 

para enfrentar os desafios globais de meio ambiente e para o alcance de eficiência e da 

equidade na economia mundial. Entrelaça-se a economia internacional e o cumprimento 

dos objetivos de meio ambiente e de desenvolvimento em um plano de ação que possui 

as seguintes áreas principais: a.) promover o desenvolvimento sustentável por meio de 

um sistema multilateral de comércio aberto, equitativo, seguro e não discriminatório 
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mediante a busca pela liberalização do comércio; b.) desenvolver o apoio mútuo entre 

comércio e meio ambiente para que seja possível a alocação e o uso dos recursos de forma 

mais eficiente; c.) fornecer recursos financeiros que sejam adequados aos países em 

desenvolvimento; e d.) incentivar as políticas econômicas favoráveis ao desenvolvimento 

sustentável. (UN, 1992) 

 

Na Declaração de Joanesburgo, os incentivos e as medidas tomadas pelos Estados não 

devem constituir distorções ao comércio internacional. A Declaração incentiva a 

promoção de sistemas financeiros e comerciais multilaterais abertos, equitativos, 

previsíveis e não discriminatórios, baseado em regras. Afirma, ainda, sobre a necessidade 

de fortalecimento dos acordos regionais de comércio e de cooperação de forma 

consistente com o sistema multilateral de comércio para a realização do desenvolvimento 

sustentável (UN, 2002).  

 

A Declaração de Joanesburgo reforça a concretização da Declaração Ministerial de Doha 

da Organização Mundial do Comércio (OMC), enfatizando a necessidade de inclusão dos 

países menos desenvolvidos e em desenvolvimento no comércio internacional. Assim, a 

OMC é disposta como organização essencial para o alcance do desenvolvimento 

sustentável e da erradicação da pobreza. (UN, 2002). 

 

Diante desse panorama dos documentos internacionais das Nações Unidas, analisa-se 

como o desenvolvimento sustentável surgiu na Organização Mundial de Comércio. Em 

seguida, aborda-se sobre o mais recente documento do direito internacional do meio 

ambiente, a Agenda 2030, e as suas metas sobre o comércio internacional.   

 

1.1 O Sistema Multilateral de Comércio e as preocupações não comerciais 

justificáveis 

 

As exceções gerais no artigo XX do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT) abrange 

as preocupações não comerciais justificáveis, cuja interpretação flexível permitiu incluir 

políticas ambientais e sociais e suas relações com o comércio (MARCEAU, 2014). As 

exceções do art. XX são dispostas no parágrafo (b), (d) e (g):  

 
(b) necessário proteção da vida humana, animal ou vegetal ou saúde; 

(d) necessários para assegurar o cumprimento de leis ou regulamentos que não 

sejam incompatíveis com as disposições deste Contrato, incluindo aqueles 

relativos à aplicação aduaneira, a aplicação de monopólios operados nos 

termos do inciso 4º e artigo XVII, a proteção de patentes, marcas comerciais e 

direitos autorais e a prevenção de práticas enganosas; 

(g) relativas à conservação de recursos naturais exauríveis se tais medidas 

forem feitas em conjunto com restrições à produção ou consumo interno; 

 

Pela interpretação dessas exceções sob o viés de meio ambiente, o cumprimento de 

objetivos de cunho ambiental não pode funcionar como discriminação injustificável ou 

arbitrária nem como um protecionismo disfarçado. Essa interpretação pode ser refletida 

no art. 2 do Acordo TBT (WTO Technical Barriers to Trade - TBT) e no art. 2 do Acordo 

SPS (Sanitary and phytosanitary measures – SPS) da OMC.  

 

No GATT, as questões sobre comércio e meio ambiente eram discutidas de maneira 

temporária no Group on Environmental Measures and International Trade, em 1971. 

Durante a Rodada Tóquio, que durou entre 1973 e 1979, um dos temas de discussão eram 
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as medidas ambientais e normas técnicas como possíveis barreiras ao comércio 

internacional. (WTO 2021).  

 

Posteriormente, na Rodada Uruguai, o desenvolvimento sustentável foi incluído no 

Acordo de Marrakesh que instituiu a Organização Mundial do Comércio (OMC). Assim, 

os ministros da OMC assinaram o Trade and Environment Decision, em 1994, no qual 

reconheceram que a atividade econômica e o comércio devem ser conduzidos de forma 

que garanta o uso dos recursos naturais de acordo com o desenvolvimento sustentável. 

Sob a OMC, foi criado, de modo permanente, o Comitê de Comércio e Meio Ambiente. 

O Comitê funciona como um fórum no qual são discutidos os efeitos de medidas 

ambientais para o comércio e para o acesso ao mercado, exportação de bens proibidos 

internacionalmente, questões relacionadas à propriedade intelectual e ao meio ambiente. 

 

Na Rodada Doha, em 2001, a pauta de comércio e meio ambiente foi incluída na Agenda 

de Desenvolvimento de Doha. Na Agenda, tratou-se sobre a relação entre as regras da 

OMC e dos Acordos Multilaterais sobre meio ambiente; o parágrafo 32(i) dispôs sobre 

os efeitos das medidas ambientais no acesso a mercados; o parágrafo 32 (ii) sobre os 

aspectos relacionados à propriedade intelectual (Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights – TRIPS); o parágrafo 32 (iii) sobre os requisitos de rotulagem para fins 

ambientais. O parágrafo 51 da Agenda reforçou que as negociações comerciais devem 

refletir os princípios do desenvolvimento sustentável de modo que se deve identificar e 

debater os aspectos ambientais que afetem o comércio e vice-versa (WTO, 2001).  

 

Pelo trabalho da OMC, foi contabilizado 13.2135 medidas adotadas pelos seus membros 

que se relacionam ao meio ambiente (WTO, 2021). Essas medidas de acordo com o total 

correspondem à seguinte proporção, entre 2011 e 2019. 

 
Figura 9.1: Proporção de medidas ambientais relacionadas ao meio ambiente entre 2011 e 2019 

 

Fonte:  WTO, 2021. Elaboração: CCGI/FGV. 

Os dez países que mais possuem medidas e notificações ambientais estão dispostas no 

gráfico abaixo.  

 
5 Consulta realizada em 02 de abril de 2021.  
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Grande parte dessas medidas e notificações ambientais estão relacionadas com medidas 

TBT, SPS e agricultura. Pelos dados da OMC, o total de medidas relacionadas ao meio 

ambiente no âmbito do TBT é de 3901, enquanto sob SPS é de 711 e Agricultura 2578.  

 
Figura 9.2: Total de notificações e de medidas relacionadas ao meio ambiente entre 2009 e 2019 

 

 
Fonte:  WTO, 2021. Elaboração: CCGI/FGV. 

No órgão de Solução de Controvérsias, desde o GATT, algumas medidas ambientais 

foram discutidas. Cita-se os seguintes painéis: United States-Taxes on Automobiles 

(decisão tomada em 1994); United States – Restrictions on Imports of Tuna (decisão 

tomada em 1994); Thailand – Restrictions on the Importation of and Internal Taxes on 

Cigarettes (decisão tomada em 1990); Canada – Measures Affecting Exports of 

Unprocessed Herring and Salmon (decisão tomada em 1998); United Sates – Prohibition 

of Imports of Tuna and Tuna Products from Canada (decisão tomada em 1982). Sob a 

OMC, alguns outros casos foram: European Communities — Measures affecting asbestos 

and asbestos-containing products (decisão tomada em 2001), United States — Import 

Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (decisão tomada em 1998), United 

States — Standards for Reformulated and Conventional Gasoline (decisão tomada em 

1996). 

 

1.2 A métrica da Agenda 2030 sobre o comércio e o apoio da OMC 

 

A Agenda 2030, como é conhecido o documento “Transformando Nosso Mundo: Agenda 

para o Desenvolvimento Sustentável”, de 2015, possui 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e 169 metas. A Agenda nasceu na Organização das Nações Unidas, 

após os desdobramentos dos Objetivos do Milênio (ODM) que, embora apresentaram 

algum avanço, não conseguiram alcançar as propostas dos ODM. 

 

A Agenda, portanto, é o atual marco internacional do desenvolvimento sustentável, 

funcionando como uma orientação global para todos os países alcançarem suas metas. 

Nela há o reconhecimento de que o comércio internacional é o motor para que haja o 

crescimento econômico inclusivo e a redução da pobreza, sendo, portanto, um vetor 

importante para o alcance dos ODS. As metas 17.10, 17.11 e 17.12 do ODS17 (Fortalecer 
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os meios de implementação e revitalizar a Parceria Global para o Desenvolvimento 

Sustentável) são as que relacionam o desenvolvimento sustentável ao comércio de forma 

direta.  

 

Em relação a cada uma dessas metas, a UNCTAD (United Nations Conference on Trade 

and Development) junto ao ITC (International Trade Centre) e a OMC (Organização 

Mundial do Comércio) atualizam os indicadores dos ODS. Na tabela abaixo apresentam-

se as metas e os indicadores sobre comércio e meio ambiente da Organização das Nações 

Unidas.  
 

Tabela 9.1: Metas da Agenda 2030 relacionadas ao comércio internacional  

 
Meta do ODS 17 Indicador  

 

Meta 17.10: Promover um sistema comercial 

multilateral universal, baseado em regras, aberto, não 

discriminatório e equitativo sob a Organização Mundial 

do Comércio, inclusive por meio da conclusão de 

negociações sob sua Agenda de Desenvolvimento de 

Doha 

Indicador 17.10.1: Média ponderada da tarifa mundial.  

Nesse indicador, as medidas de compensação comercial 

nem os impostos são considerados como tarifas. O 

indicador é limitado por não possuir informações 

precisas sobre medidas não tarifárias ou indicadores de 

transparência.   

Meta 17.11: Aumentar significativamente as 

exportações dos países em desenvolvimento, em 

particular com o objetivo de dobrar a participação dos 

países menos desenvolvidos nas exportações globais até 

2020 

Indicador 17.11.1: Participação dos países em 

desenvolvimento e menos desenvolvidos nas 

exportações globais. 

 

No indicador, considera a balança de pagamentos, ou 

seja, a classificação dos serviços conforme definido pelo 

Manual da Balança de Pagamento, pelo FMI (Fundo 

Monetário Internacional).  

  

Meta 17.12: Realizar a implementação oportuna de 

acesso a mercados com isenção de direitos e cotas de 

forma duradoura para todos os países menos 

desenvolvidos, de acordo com as decisões da 

Organização Mundial do Comércio, inclusive 

garantindo que as regras de origem preferenciais 

aplicáveis às importações dos países menos 

desenvolvidos sejam transparentes e simples, e 

contribuem para facilitar o acesso ao mercado 

Indicador 17.12.1: Tarifas médias ponderadas 

enfrentadas por países em desenvolvimento, países 

menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares em 

desenvolvimento 

 

 

Fonte: UN, 2020. Elaboração: CCGI/FGV. 

 

O indicador 17.10.1 permite realizar o valor da porcentagem da média ponderada das 

tarifas que são aplicadas às importações de bens dispostos no capítulo 01 ao 97 do Sistema 

Harmonizado. Por essa média, entende-se que se compreende o grau de sucesso alcançado 

pelas negociações multilaterais e pelos Acordos Comerciais regionais.  Já a participação 

dos países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos e pequenos Estados 

insulares em desenvolvimento é medida pelo indicador 17.10.2. Realiza-se a comparação 

entre a exportação desses países e as exportações globais. A esse indicador, ainda é 

necessário analisar o nível de processamento das mercadorias exportadas para 

compreender se o comércio realizado é benéfico para os outros ODS bem como recorrer 

a dados sobre comércio de serviços (ex. turismo, empresas multinacionais). (UN, 2020) 

 

Por sua vez, no indicador 17.12.1, procura-se medir qual o nível da média das taxas 

alfandegárias que os países em desenvolvimento, países menos desenvolvidos e pequenos 

Estados insulares em desenvolvimento sofrem. Assim como no indicador 17.10.1, são 

consideradas as mercadorias dispostas no capítulo 01 ao capítulo 97 do Sistema 

Harmonizado. Nesse sentido, pode-se analisar a liberalização do comércio mediante a 

avaliação sobre o acesso a mercados de países desenvolvidos. A limitação apontada é a 
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de que esse indicador não consegue ser completo na medida em que não existem medidas 

que sejam precisas sobre medidas regulatórias nem identifica quando o exportador não 

consegue atender critérios de elegibilidade dos mercados. (UN, 2020) 

 

Além do auxílio na elaboração dos indicadores para o alcance do Objetivo 17 da Agenda 

2030, a OMC busca contribuir com outros Objetivos da Agenda: ODS 1(sem pobreza); 

ODS 2 (fome zero); ODS 3(boa saúde e bem-estar); ODS 5 (igualdade de gênero); ODS 

8 (trabalho decente e crescimento econômico); ODS 9 (indústria, inovação e 

infraestrutura); ODS 10 (desigualdades reduzidas); e ODS 14 (vida abaixo da água). 

(WTO, 2018) 

 

Sobre o ODS 1 (sem pobreza), a OMC reconhece a importância da elaboração estratégica 

e da execução de políticas comerciais para que tenha impactos positivos na redução da 

pobreza de forma sustentável e da liberalização do comércio para o aumento dos padrões 

de vida. Já sobre fome zero (ODS2), aponta para a necessidade de eliminação dos 

subsídios que distorcem o comércio de produtos agrícolas. Sobre o acesso a boa saúde e 

bem estar, escopo do ODS 3, a OMC, mediante emenda do Acordo TRIPS, possibilitará 

acesso a medicamentos a preços mais acessíveis para todos, inclusive para países em 

desenvolvimento.   

 

Sobre o tema mulher e comércio, a OMC apoia o cumprimento das metas do ODS 5, 

enfatizando a importância do comércio na criação de oportunidades de emprego e de 

oportunidades de trabalho para mulheres. Na mesma linha sobre trabalho, a Organização 

aponta para o aumento da geração de renda do país mediante a realização de um 

crescimento econômico inclusivo como uma das formas de se alcançar o 

desenvolvimento sustentável. Desse modo, o Aid for Trade é uma importante iniciativa 

da OMC para suplementar as políticas domésticas em prol do cumprimento do ODS 8 

(trabalho decente e crescimento econômico). (WTO, 2018) 

 

No campo da indústria, inovação e infraestrutura, a OMC afirma que o comércio 

possibilita o aumento da concorrência e da transferência de tecnologia, conhecimento e 

inovação. Logo, a liberalização do comércio apoia a concretização do ODS 9 (indústria, 

inovação e infraestrutura). A aplicação das regras da OMC, especialmente do princípio 

do Tratamento Especial e Diferenciado para Países em Desenvolvimento, é mencionada 

pela Organização como uma importante forma de se implementar o ODS 10 

(desigualdades reduzidas). Por fim, o comércio auxilia no combate à degradação dos 

oceanos, e ODS 14 (vida abaixo da água), na medida em que proíbe a implementação de 

subsídios que contribuam para a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. (WTO, 

2018) 

 

2. A Política de Comércio e Meio Ambiente na OCDE 

 

A OCDE reconhece que o crescimento econômico e, por consequência, a expansão do 

comércio possuem impactos sobre o meio ambiente, na medida em que aumenta a 

poluição, super utiliza os recursos naturais e diminui as condições para mitigar os efeitos 

negativos das mudanças climáticas. As temáticas discutidas em comércio pela OCDE são 

bastante amplas. Segundo a OCDE, propõe-se abranger lacunas nas na estrutura do 

comércio internacional realizado pela Organização Mundial do Comércio (OECD, (j), 

2020).  Abaixo quadro com esses tópicos-chave:  
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Tabela 9.2: Pontos chaves discutidos da OCDE em comércio 

 
Comércio agrícola O comércio agroalimentar global está se tornando global diante da demanda de alimentos, o 

comércio entre os países emergentes e os países em desenvolvimento, integração do sistema 

alimentar mundial, fortalecimento das cadeias de valor global agrícolas. Embora as mudanças 

estejam ocorrendo, a OCDE destaca que a maioria dos países ainda impõe barreiras ao 

comércio agroalimentar capazes de distorcer o comércio, limitando os benefícios dessa 

expansão para os consumidores. Entre os benefícios reduzidos, a OCDE destaca o bem-estar, 

a resiliência e a segurança alimentar dos consumidores e dos produtores, a sustentabilidade 

agrícola. (OECD, (a), 2021) 

A OCDE publica anualmente um relatório de monitoramento e avaliação de política agrícola 

dos estados. Na última edição, foram avaliadas a Argentina, o Brasil, a China, a Costa Rica, 

índia, Cazaquistão, Rússia, África do Sul, Ucrânia e Vietnã. Segundo a Organização, é 

necessário que se elabore e implemente políticas agrícolas eficientes com o propósito de obter 

alimentos seguros, nutritivos e de forma sustentável. (OECD, (b), 2021)  

Sendo assim, a OCDE auxilia os países mediante avaliação comercial e agrícola com o 

objetivo de tomar decisões políticas informadas com o objetivo de o comércio do setor 

agroalimentar gerar benefícios para todos. (OECD, (a), 2021) 

 

Ajuda para o 

comércio 

A ajuda para o comércio ou Aid for trade da OCDE corresponde ao trabalho da Organização 

no acompanhamento da ajuda ao comércio mediante o compartilhamento de boas práticas para 

serem implementadas em países em desenvolvimento. Nesse sentido, a OCDE possui vários 

bancos de dados contendo as informações que permitem comparar tendências, pesquisar por 

país e ano, obter dados. (OECD, (c), 2021) 

Com base na força tarefa da OMC, a OCDE junto a Organização Mundial do Comércio 

estabeleceu a estrutura de monitoramento de ajuda ao comércio sob dois mecanismos de 

responsabilização: o primeiro de nível local, no qual se promove a propriedade local genuína 

e a garantia de que as questões de comércio sejam integradas ao desenvolvimento nacional; o 

segundo é o nível global, no qual se propõe aumentar a transparência sobre a realidade presente 

para identificar as melhorias que são necessárias. Segundo a OCDE, o objetivo principal do 

projeto é: “O objetivo da estrutura de monitoramento é promover o diálogo e encorajar todos 

os atores-chave a honrar os compromissos, atender às necessidades locais, melhorar a eficácia 

e reforçar a responsabilidade mútua.” (OECD, (d), 2021)   

 

Comércio digital  Em comércio digital, a OCDE avalia o impacto da digitalização no comércio. De acordo com 

a Organização, a digitalização foi responsável pela redução de custos no comércio 

internacional, auxiliou o fortalecimento das cadeias de valor global, difundiu ideias e 

tecnologias, facilitou a conexão entre empresas e consumidores, entre outros. A OCDE define 

o comércio digital como aquele que “abrange transações habilitadas digitalmente de comércio 

de bens e serviços que podem ser entregues digital ou fisicamente e que envolvem 

consumidores, empresas e governos. Ou seja, embora todas as formas de comércio digital 

sejam possibilitadas por tecnologias digitais, nem todo comércio digital é fornecido 

digitalmente.” (OECD, (e), 2020).  

Nesse sentido, afirma que a base do comércio digital é a movimentação de dados que 

funcionam como um meio de produção e como um ativo que pode ser negociado.  

 

Créditos de 

exportação 

A OCDE trabalha com a formulação de regras sobre crédito à exportação com apoio oficial 

desde 1963. A Organização fornece um fórum para compartilhamento e troca de informação 

sobre créditos à exportação e seu impacto com o comércio e seu impacto em questões de boa 

governança. Há ainda processo de consulta com organizações da sociedade civil.   (OECD,(f), 

2021)  

 

Subsídios para 

combustíveis 

fósseis 

A OCDE possui o OECD Work on Support for Fossil Fuels que objetiva realizar análise sobre 

transferências orçamentárias, incentivos fiscais e programas sobre incentivos à produção e uso 

de carvão, petróleo, gás e outros produtos petrolíferos. De acordo com o trabalho da OCDE 

houve aumento do apoio aos combustíveis fósseis em cerca de 5% em 2019 considerando o 

ano anterior.  

O aumento do apoio aos combustíveis fósseis provoca o aumento de gases de efeito estufa e 

dos poluentes atmosféricos, dificultando as medidas de combate às mudanças climáticas e à 

melhora na qualidade do ar. (OECD, (g), 2021) 

 

Cadeias de valor 

globais e comércio 

A OCDE trabalha sobre a avaliação das cadeias de valor global e o comércio internacional. 

Segundo a Organização, cerca de 70% do comércio global possui alguma relação com as 

cadeias globais de valor. Realizando essas avaliações, o objetivo da Organização é obter 

evidências para responder questões políticas. Assim, a OCDE lançou o TiVA, uma iniciativa 
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para realizar a mensuração do comércio em termos de valor agregado; e a avaliação sobre a 

atividade de empresas multinacionais (AMNE). (OECD, (h), 2021) 

 

Compras 

governamentais 

A OCDE avalia ainda o papel das compras governamentais no comércio internacional. 

Segundo a Organização, políticas de compras governamentais que dão preferência à indústria 

doméstica possuem efeitos no comércio internacional, chamando a atenção de formuladores 

de políticas comerciais. A OCDE identificou que essa prática pode introduzir distorções no 

comércio internacional ao limitar as escolhas na realização das compras governamentais. Em 

contrapartida, a possibilidade mais plural, nas compras governamentais, considerando as 

indústrias estrangeiras, pode diminuir os custos de bens e de serviços bem como facilitar o 

acesso a bens e serviços que podem melhorar a qualidade dos serviços governamentais. Assim, 

a OCDE desenvolveu uma taxonomia das medidas que podem afetar as compras 

governamentais de modo a facilitar a avaliação das políticas públicas e de obter o impacto no 

comércio internacional. (OECD, (i), 2021) 

 

“Nivelando o 

campo de jogo” 

Trata-se do trabalho da OCDE para garantir que a realização do comércio ocorra de maneira 

justa, sem distorções, barreiras e medidas estatais que favoreçam determinadas empresas e 

indústrias em detrimento de outras. Nesse sentido, a OCDE reforça o sistema de comércio 

multilateral baseado na Organização Mundial de Comércio e procura trabalhar com as lacunas 

que identifica no trabalho da OMC. A OCDE trabalha sobre as medidas de apoio 

governamental na agricultura, pesca, combustíveis fósseis, políticas que sejam capazes de 

restringir a importação de matérias-primas essenciais e políticas que impedem o comércio ode 

serviços entre os países. (OECD, (j), 2021) 

 

Requisitos de 

conteúdo local que 

impactam a 

economia global  

As “measures are local content requirements (LCRs)” trata-se de políticas que são impostas 

pelos governos para que “as empresas usem bens manufaturados ou serviços fornecidos 

internamente para operar em uma economia. Tem havido um aumento substancial no uso 

dessas medidas nos últimos anos, à medida que os governos tentam atingir uma variedade de 

objetivos de política que visam o emprego, as metas de desenvolvimento industrial e 

tecnológico.” (OECD, (l), 2021) 

Segundo a OCDE, o impacto das LCRs é normalmente negativo na medida em que afeta de 

forma desproporcional as cadeias de valor global, prejudicam a competitividade das empresas 

que recebem essas medidas a longo prazo, provocam o declínio das importações e das 

exportações tornando a economia impotente, consomem mais recursos domésticos.  

 

Modelo comercial 

“METRO” 

A Organização elaborou o modelo de comércio METRO com o objetivo de analisar o 

equilíbrio geral computável sobre dados que exploram o impacto econômico de mudanças nas 

políticas, entre outros fatores. O METRO é uma ferramenta que auxilia avaliar como os setores 

e as economias estão relacionas bem como como ocorre a alocação dos recursos de mão de 

obra, capital e recursos naturais. Entre as formas que o METRO pode ser utilizado, a OCDE 

possui trabalhos sobre a redução e aumento de tarifas, redução de custos desnecessários de 

medidas não tarifárias, enfrentamento de barreiras ao comércio de serviços e reforma sobre 

política comercial. (OECD, (m), 2021) 

 

Acordos regionais 

de comércio 

Segundo a OCDE, os Acordos Preferenciais de Comércio são responsáveis por mais da metade 

do comércio internacional e operam junto aos acordos da OMC. Os compromissos dispostos 

pelos Acordos Comerciais Regionais são mais amplos que os da OMC e normalmente são 

mantidos em aberto para que novos países possam aderi-lo. Logo, o trabalho da OCDE é de 

analisar a relação entre a OMC e esses acordos. (OECD, (n), 2021) 

 

Medidas não 

tarifárias  

Segundo a OCDE, as medidas não tarifárias "abrangem um conjunto diversificado de medidas 

em termos de finalidade, forma jurídica e efeito econômico.” (OECD, (o), 2021) Essas 

medidas podem ser qualificadas entre dois tipos: a primeira são as medidas técnicas que 

incluem regulamentos, normas, testes e certificação em medidas sanitárias e fitossanitárias e 

em barreiras técnicas; o segundo tipo são as “não técnicas”, que incluem as restrições 

quantitativas, por exemplo, as cotas, licenciamento não automático de importação, medidas de 

preços, logística forçada, entre outros.  

O objetivo da OCDE é o de avaliar a aplicação de medidas não tarifárias de modo a auxiliar 

os governos a alcançar os seus objetivos regulatórios e de política pública de forma a alcançar 

o máximo benefício para todos.  Segundo a Organização, a cooperação regulatória 

internacional é capaz de reduzir os custos comerciais que sejam desnecessários entre os 

parceiros comerciais ao passo em que mantém os objetivos de política nacional. Logo, a OCDE 

auxilia na identificação das divergências regulatórias e auxilia os formuladores de políticas na 

tomada de medidas cooperativas regulatórias.   

 

Comércio 

internacional e 

O banco de dados estatístico da OCDE auxilia o trabalho da Organização na avaliação do 

comércio internacional procurando identificar os fatores que o impactam. Mediante os seus 
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estatísticas sobre 

balança de 

pagamentos 

dados, a OCDE identificou que o comércio global de mercadorias obteve uma queda de 8% 

em termos atuais em dólares americanos em 16 de março de 2021. A Organização elaborou 

um programa de trabalho estatísticos, um quadro de qualidade para avaliar as atividades 

estatísticas, um sistema de troca de dados estatísticos e metadados (SDMX) e um sistema de 

informação estatística. (OECD, (p), 2021) 

 

Comércio de 

serviços 

A OCDE enfatiza a importância do comércio de serviços para o comércio internacional e 

analisa os impactos da tecnologia da comunicação no setor. Nesse sentido, a Organização 

avalia como as políticas podem ser aplicadas de modo a beneficiar o comércio de serviços 

maximizando os benefícios da tecnologia, bem como as barreiras ao comércio de serviços 

podem ser evitadas. A OCDE lançou o OECD Services Trade Restrictiveness Index (STRI) 

que apresenta informações sobre as regulações que afetam o comércio de serviços em cerca 

de 22 setores de países membros e não membros da OCDE. (OECD, (q), 2021) 

 

Pequenas e médias 

empresas e o 

comércio 

A Organização reconhece a importância das pequenas e médias empresas na criação de 

empregos na maioria dos países, funcionando como uma importante atividade econômica. 

Embora tenham essa importância, normalmente são sub-representadas no comércio 

internacional. Por isso, a OCDE analisa como as cadeias de valor global bem como a 

tecnologia podem ser melhor aproveitadas para reforçar as oportunidades para pequenas e 

médias empresas. Identifica que as pequenas e médias empresas podem participar das cadeias 

de valor global ao se especializar em segmentos específicos da produção, e que a tecnologia 

apresenta novas opções para sua integração na economia global. (OECD, (r), 2021) 

 

Comércio e 

gênero  

O objetivo da OCDE é analisar como o comércio pode auxiliar no empoderamento econômico 

das mulheres. A OCDE procura identificar como as mulheres participam no comércio como 

empresárias, comerciantes ou trabalhadores, qual o impacto sobre as mulheres quando há 

ajuste comercial e a forma como as mulheres se beneficiam do comércio como consumidoras. 

A busca por esses dados fornece condições para a Organização auxiliar os formuladores de 

políticas comerciais. Por sua vez, a OCDE apoiou a Joint Declaration on Trade and Women’s 

Economic Empowerment da Organização Mundial do Comércio. (OECD, (s), 2021)  

 

Comércio e 

investimento 

A OCDE analisa as relações complexas entre comércio e meio ambiente ao longo do tempo. 

Segundo a Organização, as restrições e distorções ao comércio e investimento transfronteiriços 

têm um impacto para além das respectivas áreas de política e podem ter efeitos colaterais 

significativos, aumentando os custos na economia doméstica e global.” (OECD, (t), 2021) 

Assim, auxilia os formuladores de políticas a considerar, nas políticas comerciais, os 

investimentos para garantir a obtenção de benefícios econômicos e sociais.  

 

Comércio e 

empregos 

O comércio é disposto como uma fonte de crescimento, de desenvolvimento e de empregos. 

No entanto, a tecnologia e os avanços no transporte podem impactar negativamente a oferta 

de empregos, gerando pobreza. De acordo com estudo da Organização, a liberalização do 

comércio multilateral pode aumentar os salários em até 4%.  

Nesse sentido, a OCDE trabalha em auxiliar aos formuladores de políticas de comércio para 

que o comércio seja benéfico à oferta de empregos. (OECD, (u), 2021) 

 

Facilitação de 

comércio 

Por facilitação de comércio, a OCDE considera as medidas que são capazes de agilizar e 

simplificar os procedimentos técnicos e legais da realização do comércio. Diante da 

globalização do mundo, a facilitação de comércio adquire maior importância na medida em 

que auxilia na redução dos custos gerais do comércio proporcionando o aumento do bem-estar. 

O trabalho da OCDE sobre facilitação de comércio está alinhado com o  WTO Trade 

Facilitation Agreement (TFA) da OMC. (OECD, (v), 2021) 

 

Comércio de 

matérias primas 

A OCDE analisa os efeitos das medidas comerciais sobre o comércio dos recursos materiais, 

por exemplo, sobre o uso de restrições à exportação sobre minerais e metais, sobre o efeito de 

barreiras à exportação no setor de aço e matérias necessárias à produção do aço. Assim, a 

Organização compartilha lições e experiências de como o comércio sobre matérias primas 

pode auxiliar no crescimento sustentável da economia. (OECD, (x), 2021) 

Fonte:  OECD,2021. Elaboração: CCGI/FGV. 

 

Junto a todas essas temáticas trabalhadas pela OCDE em comércio, há ainda o comércio 

e o meio ambiente. O fortalecimento das cadeias globais de valor, aprofundou a 

necessidade de avaliar as sinergias e as dificuldades na compatibilização entre comércio 

e meio ambiente. Segundo a Organização, um rigor de política ambiental enfraquecido 

pode ocasionar atividades de poluição intensa em determinados países, que podem ser 

https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfatheagreement_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfatheagreement_e.htm
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considerados como paraísos poluidores. Ao passo em que o aumento do comércio, bem 

como do crescimento econômico e do bem-estar social pode contribuir para a formulação 

de políticas capazes de gerenciar o meio ambiente de maneira eficaz, bem como pode 

fornecer incentivos para que se adotem padrões ambientais mais rígidos.  (OECD, (z), 

2021) 

 

Além disso, as consequências negativas da poluição e de práticas insustentáveis podem 

prejudicar a própria realização do comércio. Segundo a OCDE, as consequências das 

mudanças climáticas podem provocar efeitos negativos na infraestrutura das cadeias de 

abastecimento, no transporte, inclusive no marítimo, e na distribuição tornando o 

comércio vulnerável (OECD, (z), 2021). 

 

Reforça, portanto, a necessidade de elaboração de políticas e estruturas institucionais 

eficazes no âmbito local, regional e internacional. Essas políticas devem estar em 

consonância com a estrutura de comércio disposta pela Organização Mundial de 

Comércio. Por sua vez, identifica que a inclusão de disposições ambientais nos acordos 

bilaterais e regionais auxilia na harmonização das regulamentações ambientais. (OECD, 

(z), 2021). 

 

O estudo sobre as relações entre Comércio e Meio Ambiente estão presentes sob no 

Working Party on Trade and Environment, antiga o Joint Session of Trade and 

Environment Experts de 1991, que faz parte do Comitê de Política Ambiental da Diretoria 

de Meio Ambiente da OCDE e do Comitê de Comércio. O Joint Session foi uma iniciativa 

dos antigos Comitês de Comércio e de Meio Ambiente a partir do crescimento do 

interesse nas relações entre comércio e meio ambiente durante a Rodada Uruguai. A 

OCDE apoiou a OMC nas questões tratadas sob a Agenda Doha, produzindo diversos 

relatórios e estudos sobre temas, entre os quais, a liberalização do comércio de bens e de 

serviços ambientais e requisitos ambientais de acesso ao mercado.  (POTIER; LESS, 

2008) 

 

O Working Party é formado pelos países membros da OCDE e por participantes, quais 

sejam, o Brasil, a Costa Rica, a África do Sul, Hong Kong (China) e o Cazaquistão. As 

Organização Internacionais que funcionam como observadores são: European Free Trade 

Association (EFTA); Fundo Monetário Internacional (FMI); North American Agreement 

on Environmental Cooperation; Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNTACD); UN Environment Programme (UNEP); Organização 

Mundial do Comércio (OMC). O Working Group possui as seguintes atribuições até 

2024:  
Concentrar-se no trabalho analítico, incluindo estudos empíricos de áreas de política e 

setores econômicos selecionados, com o objetivo de promover a compatibilidade mútua 

das políticas comerciais e ambientais na prática, a fim de contribuir para o 

desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo em que desenvolve o trabalho até o 

momento; 

Focar nas áreas onde tem o maior valor agregado, apoiando as atividades de outros 

órgãos da OCDE e organizações internacionais e evitando a duplicação; 

Cooperar e estabelecer ligações com outros organismos relevantes da OCDE, e com as 

organizações internacionais relevantes, incluindo a OMC, o PNUA, a UNCTAD, ISO, 

e da ONU Fórum de Alto Nível Político sobre Desenvolvimento Sustentável 

(anteriormente ONU Comissão de Desenvolvimento Sustentável); 

Consultar economias emergentes e países em desenvolvimento e fornecer-lhes 

conhecimentos especializados, conforme apropriado; 

Consultar regularmente, conforme apropriado, as ONGs da indústria e ambientais sobre 

questões ambientais e comerciais relacionadas; 
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Aconselhar e relatar aos Comitês de origem sobre problemas novos e emergentes e 

questões importantes com respeito às relações ambientais comerciais; 

Auxiliar os Comitês de origem a garantir a coerência e consistência do trabalho 

relacionado ao comércio e ao meio ambiente que está sendo realizado nos vários órgãos 

da OCDE. (OECDGROUPS, 2021) 

 

Focando-se sobre a temática comércio e meio ambiente, o Working Party da OCDE 

trabalha sob dois conceitos principais: o de desenvolvimento sustentável e o de 

crescimento verde.  

 

2.1 A estrutura institucional da OCDE e os Instrumentos Legais da OCDE em 

prol do Desenvolvimento Sustentável e do Crescimento Verde 

 

O desenvolvimento sustentável foi confirmado em reunião do Conselho Ministerial da 

OCDE, em 1998, como uma prioridade estratégica para a Organização (OCDE, (a.b,)). 

Na OCDE, as reflexões sobre a temática ocorreram, especialmente, após a publicação do 

relatório da Comissão Brundtland, que conceituou o desenvolvimento sustentável como 

“o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades”. (STRANGE; 

BAYLEY, 2008). 

 

A partir desse conceito, a OCDE compreende o desenvolvimento sustentável como uma 

estrutura conceitual, que traz uma visão mais equilibrada do mundo; como um processo, 

formado por princípios para a tomada de decisão; e como um objetivo final a ser 

alcançado (STRANGE; BAYLEY, 2008). Neste sentido, o desenvolvimento sustentável 

busca equilibrar as dimensões econômica, ambiental e social do desenvolvimento sob 

uma perspectiva de longo prazo e orientada para o bem-estar humano (OECD, 2011).  

 

Em decorrência da crise de 2008, a OCDE reconheceu a necessidade de implementação 

de medidas e de políticas orientadas à recuperação econômica e ao crescimento 

econômico ambiental e socialmente sustentável. Neste sentido, o termo crescimento verde 

(Green Growth) é construído na Organização como uma orientação relevante para superar 

a crise que se instalou. (OCDE / LEGAL / 0374)  

 

O crescimento verde significa a promoção do crescimento econômico e do 

desenvolvimento ao passo em que garante que os ativos naturais continuarão a fornecer 

recursos e serviços ambientais necessários para o bem-estar. A áreas de trabalho da 

OCDE sobre o crescimento verde são vastas: consumo, inovação e meio ambiente; 

políticas econômicas para promover o crescimento verde; Ferramentas de política 

ambiental e avaliação; Pesca e aquicultura; Cidades, regiões e comunidades mais verdes; 

Fórum de Crescimento Verde e Desenvolvimento Sustentável; Plataforma de 

Conhecimento de Crescimento Verde (GGKP); Energia ecológica; Greening OECD; 

Transporte ecológico 

Agricultura sustentável; OCDE e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; e Mesa 

Redonda sobre Desenvolvimento Sustentável (RTSD).  

 

O conceito de crescimento verde não substitui o de desenvolvimento sustentável. O 

crescimento verde é um subconjunto do desenvolvimento sustentável, cuja estratégia 

objetiva aplicar uma agenda operacional que auxilie no alcance de progressos concretos 

e mensuráveis da interface economia e meio ambiente. (OECD, 2019) 
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A aplicação das medidas e políticas de crescimento verde da OCDE estão em consonância 

com a concretização da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e do 

Acordo de Paris sobre mudanças climáticas A OCDE reconhece que a Agenda 2030 

funciona como uma norma internacional para todos os países e apoia a sua concretização 

mediante análises de dados e evidências, desenvolvimento de políticas e abordagens de 

melhores práticas bem como orientações e lições inovadoras para como implementar e 

obter benefícios das estratégias de crescimento verde. (OECD, 2019). 

 

O desenvolvimento sustentável e, de forma mais específica, o crescimento verde é 

trabalhado pelo Working Party on Trade and Environment. O Working Party faz parte do 

Comitê de Política Ambiental (Evironment Policy Commitee - EPOC) e do Comitê de 

Comércio (Trade Commitee) da OCDE.  O tema comércio e meio ambiente é trabalhado 

nos Comitês de Política Ambiental e no Comitê de Químicos e Biotecnologia (Chemicals 

and Biotechnology Committee) sob a Diretoria de Meio Ambiente da OCDE.  

 

O Comitê de Política Ambiental reconhece a necessidade de mudanças políticas para que 

o crescimento econômico não impacte negativamente a saúde, o bem-estar humano, os 

recursos naturais e os serviços ecossistêmicos. Enfatiza, portanto, a concretização da 

Declaração de Crescimento Verde de 2009 e reforça que os princípios e os objetivos da 

Estratégia Ambiental da OCDE para a Primeira Década do Século 21 ainda são válidos. 

Desse modo, dispõe que os objetivos do Comitê são:  

 
1. Apoiar o desenvolvimento de políticas destinadas a proteger e restaurar o meio 

ambiente, bem como responder às principais questões e ameaças ambientais.    

2. Promover melhores políticas ambientais e sua integração com as políticas 

econômicas, sociais e setoriais em linha com um crescimento verde e abordagem de 

desenvolvimento sustentável.    

3. Incentivar a cooperação entre membros e parceiros (ou seja, não membros) na busca 

de objetivos ambientais compartilhados, incluindo por meio de consultas coordenadas 

sobre políticas e abordagens, e compartilhando conhecimentos de gestão ambiental, 

experiências, informações e por meio de pesquisa conjunta e análise.    

4. Promover a melhoria do desempenho ambiental dos membros e parceiros 

selecionados por meio da realização de avaliações sistemáticas com referência às suas 

políticas e compromissos nacionais e internacionais.    

5. Identificar tendências ambientais, progresso e deficiências para Membros e Parceiros 

por meio do desenvolvimento e uso de indicadores ambientais e de crescimento verde 

e conjuntos padronizados e comparáveis de dados e estatísticas. (OECDGROUPS, 

2021) 

 

Para o cumprimento desses objetivos, o Comitê de Política Ambiental mantém relação 

com organizações internacionais relevantes sobre meio ambiente e desenvolvimento 

sustentável, bem como instituições não governamentais. Por sua vez, trabalha em 

conjunto com o Comitê de Químicos.  

 

O Comitê de Químicos e Biotecnologia trabalha para o desenvolvimento, harmonização 

e melhoria da gestão de produtos químicos, o que inclui nanomateriais, pesticidas e 

biocidas, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável e a proteção da saúde humana 

e do meio ambiente diante dos riscos dos produtos químicos e das atividades de 

biotecnologia. Nesse sentido, o Comitê destaca como seus objetivos os seguintes:  

 
Auxiliar os Membros e Parceiros a antecipar, identificar e prevenir ou gerenciar os 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes da exposição a um ou vários 

produtos químicos, bem como a produtos de biotecnologia moderna, especialmente por 

meio do desenvolvimento e implementação de métodos harmonizados, eficientes e 

eficazes e instrumentos inovadores de teste, avaliação e gestão; 
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Auxiliar os Membros e Parceiros no tratamento de questões de segurança decorrentes 

do desenvolvimento de tecnologias emergentes e convergentes; 

Auxiliar os Membros e Parceiros em seus esforços para implementar a estrutura das 

Nações Unidas para a gestão sólida de produtos químicos e resíduos pós-2020; 

Assegurar eficiência e uso otimizado de recursos para governos e indústria por meio da 

harmonização de políticas e instrumentos e pela criação de mecanismos para 

compartilhar o trabalho em áreas de interesse mútuo; 

Promover políticas de segurança química eficazes e eficientes em um mundo 

globalizado, facilitando a cooperação entre Membros e Parceiros, em particular entre 

os Aderentes às Decisões do Conselho relacionadas à Aceitação Mútua de Dados na 

Avaliação de Produtos Químicos [OECD / LEGAL / 0194 e OECD / LEGAL / 0252]; 

Garantir a coerência, consistência, transparência e eficiência nas políticas de segurança 

química e biossegurança, proporcionando um fórum para obtenção de contribuições de 

todas as partes interessadas; 

Auxiliar os membros e parceiros no estabelecimento ou melhoria de sistemas de gestão 

de produtos químicos, inter alia, tornando os resultados tão acessíveis, relevantes, 

compatíveis e úteis quanto possível, distribuindo-os amplamente e gratuitamente e 

promovendo o direito do público de saber sobre os perigos, exposições e riscos 

potenciais de produtos químicos e produtos que os contêm ao longo de seu ciclo de 

vida; 

Auxiliar os Membros e Parceiros em seus esforços para cumprir as metas dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, no que se refere à gestão correta 

de produtos químicos e resíduos e à redução de emissões de produtos químicos para o 

meio ambiente; 

Auxiliar no combate ao comércio ilegal internacional de produtos químicos, com foco 

em defensivos agrícolas; e 

Auxiliar na abordagem de outras questões relacionadas com a gestão adequada de 

produtos químicos e resíduos, como a identificação de soluções para o uso sustentável. 

(OECDGROUPS, 2021) 

 

A partir dos trabalhos dos Comitês da OCDE, elaboram-se Instrumentos Legais. Os 

Instrumentos Legais da OCDE são classificados em cinco categorias: as decisões são os 

instrumentos jurídicos da OCDE juridicamente vinculativos, quando dispostos, os 

membros da OCDE podem optar pela abstenção da decisão; as recomendações são 

instrumentos jurídicos da OCDE não vinculativos, embora exerçam forte força moral para 

que, os que a adotaram, cumpram; as declarações são instrumentos jurídicos da OCDE, 

normalmente por um órgãos subsidiário, não vinculativos, que estabelecem princípios 

gerais e  objetivos de longo prazo; o acordos internacionais são instrumentos jurídicos 

negociados e celebrados sob a Organização, e por fim, o Acordo, entendimento e outros, 

são os instrumentos jurídicos substantivos ad hoc que são desenvolvidos no âmbito da 

OCDE. (OCDE (a.a), 2021) 

 

Diante da matéria de comércio e meio ambiente, são 35 Instrumentos Legais da OCDE 

que relacionam Comércio e Meio Ambiente que estão em vigor na Organização.  

 
Tabela 9.3: Instrumentos Legais da OCDE que relacionam Comércio e Meio Ambiente que estão em 

vigor na OCDE 

 
Recommendation of the Council on Countering the Illegal 

Trade of Pesticides 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0446 

Adotado em 20/02/2019 

Recommendation of the Council on the Safety Testing and 

Assessment of Manufactured Nanomaterials 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0400 

 Adotado em:  18/09/2013 

Emendado em:  29/05/2017 

Declaration on Green Growth Comitê de Política 

Ambiental  

OECD/LEGAL/0374 

Adotado em: 24/06/2009 

Recommendation of the Council on Resource Productivity Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0358 

Adotado em: 27/03/2008 

Recommendation of the Council on Good Practices for Public 

Environmental Expenditure Management 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0345 

 Adotado em: 07/06/2006 

Recommendation of the Council on the Environmentally 

Sound Management (ESM) of Waste 

Comitê de Política 

Ambiental  

OECD/LEGAL/0329 

 Adotado em: 08/06/2004 
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Emendado em: 15/10/2007 

Recommendation of the Council concerning Chemical 

Accident Prevention, Preparedness and Response 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0319 

Adotado em:  

14/01/2004 

Recommendation of the Council on Improving the 

Environmental Performance of Public Procurement 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0311 

Adotado em:  

22/01/2002 

Decision of the Council on the Control of Transboundary 

Movements of Wastes Destined for Recovery Operations 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0266 

Adotado em:   29/03/1992 

Emendado em: 17/11/2008 

Recommendation of the Council on the Use of Economic 

Instruments in Environmental Policy 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0258 

Adotado em:  30/01/1991 

Recommendation of the Council on Environmental Indicators 

and Information 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0257 

Adotado em: 30/01/1991 

Decision-Recommendation of the Council on the Reduction of 

Transfrontier Movements of Wastes 

 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0260 

Adotado em: 30/01/1991 

Emendado em:  24/10/2001 

Recommendation of the Council concerning the Application 

of the Polluter-Pays Principle to Accidental Pollution 

Comitê de Política 

Ambiental e 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0251 

Adotado em:   06/07/1989 

Recommendation of the Council on Strengthening Noise 

Abatement Policies 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0218 

Adotado em: 19/06/1985 

Recommendation of the Council concerning Information 

Exchange related to Export of Banned or Severely Restricted 

Chemicals 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0210 

Adotado em:  

03/04/1984 

Decision-Recommendation of the Council on Transfrontier 

Movements of Hazardous Waste 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0209 

Adotado em:   31/01/1984 

Emendado em:  11/07/2017 

Recommendation of the Council concerning the Protection of 

Proprietary Rights to Data submitted in Notifications of New 

Chemicals 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0203 

Adotado em:  25/07/1983 

Decision of the Council concerning the Minimum Pre-

Marketing Set of Data in the Assessment of Chemicals 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0199 

Adotado em: 07/12/1982 

Decision of the Council concerning the Mutual Acceptance of 

Data in the Assessment of Chemicals 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0194 

Adotado em:  11/05/1981 

Emendado em: 05/09/2019 

Recommendation of the Council on Waste Paper Recovery Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0184 

Adotado em: 29/01/1980 

Recommendation of the Council on Coal and the Environment Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0173 

Adotado em:  07/05/1979 

Recommendation of the Council concerning the Re-Use and 

Recycling of Beverage Containers 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0159 

 Adotado em: 02/02/1978 

Recommendation of the Council on the Reduction of 

Environmental Impacts from Energy Use in the Household and 

Commercial Sectors 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0157 

Adotado em: 20/09/1977 

Recommendation of the Council establishing Guidelines in 

Respect of Procedure and Requirements for Anticipating the 

Effects of Chemicals on Man and in the Environment 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0154 

Adotado em: 06/07/1977 

Recommendation of the Council on a Comprehensive Waste 

Management Policy 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0147 

Adotado em:  27/09/1976 

Recommendation of the Council on the Implementation of the 

Polluter-Pays Principle 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0132 

Adotado em:  13/11/1974 

Recommendation of the Council on Measures to Reduce all 

Man-Made Emissions of Mercury to the Environment 

Comitê de 

Químicos 

OECD/LEGAL/0111 

Adotado em: 17/09/1973 

Recommendation of the Council on Guiding Principles 

concerning International Economic Aspects of Environmental 

Policies 

Comitê de Política 

Ambiental 

OECD/LEGAL/0102 

Adotado em:  25/05/1972 

Fonte: (OCDE, (a.a) 2020) 

 

Entre esses documentos, 22 são recomendações e uma Declaração, e, portanto, não 

possuem natureza vinculativa; e 5 decisões, possuindo caráter vinculativo.  
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2.2 Bens ambientais na OCDE 

 

Um dos aspectos mais relevantes na abordagem da OCDE sobre a relação entre comércio 

e meio ambiente concerne aos denominados bens ambientais. Bens e serviços ambientais 

são aqueles que, de alguma forma, favorecem práticas sustentáveis e auxiliam a mitigar 

danos e problemas ambientais dos mais variados tipos. A OCDE tem documentos e 

estudos sobre os bens ambientais, além de conter, na sua base de dados, as tarifas 

aplicadas a esses tipos de bens pelos países membros e por alguns países não membros 

da Organização. 

 

Não existe lista internacionalmente acordada de bens e serviços ambientais, ainda que o 

tema tenha sido discutido em diversos organismos internacionais. O conjunto de produtos 

que se enquadram nessa classificação é potencialmente muito amplo. Algumas das 

dificuldades para elaboração de lista unificada de bens ambientais são as seguintes: a falta 

de especificidade de classificações existentes; a existência de produtos com múltiplos 

usos, alguns dos quais não ambientais; e o problema dos bens definidos em termos de seu 

desempenho ambiental relativo, critério que pode abarcar conjunto muito volumoso de 

bens. A inclusão de produtos intermediários e acabados nas listas de bens ambientais 

complica ainda mais a discussão, pois sua classificação no sistema harmonizado pode ser 

muito distinta: alguns produtos acabados, como grupos de geradores eólicos, têm seu 

próprio código distinto (HS 8502.31 - Outros grupos geradores elétricos: movidos a 

vento) e outros não têm classificação específica (como certas estações de tratamento de 

água ou resíduos, por exemplo). 

 

A OCDE, em uma lista combinada, classifica os bens ambientais nas seguintes categorias: 

controle de poluição do ar, tecnologias ou produtos mais limpos ou mais eficientes em 

termos de recursos, produtos ambientalmente preferíveis com base no uso final ou nas 

características de descarte, gestão de calor e de energia, equipamento de monitoramento, 

análise e avaliação ambiental, proteção de recursos naturais, diminuição de ruído e 

vibração, instalações de energia renovável. Cada uma dessas categorias apresenta 

conjunto específico de bens, os quais podem ser de vários tipos, desde bens dotados de 

elevado grau de processamento até materiais utilizados para manufatura. 

 

Dessa lista, a Organização identifica conjunto de bens que são mais relevantes, em razão 

de seu elevado impacto ambiental positivo. Os produtos desse conjunto central de bens 

ambientais são pertencentes aos Capítulos 84 e 90 do sistema harmonizado. São fornos 

industriais, centrifugadores, aparelhos de depuração de líquidos e gases, instrumentos de 

análise física e química, analisadores de fumaça, espectrômetros6, cromatógrafos7 e 

aparelhos de eletroforese. A tabela abaixo contém essa lista dos denominados Core Cleg: 

 
  

 
6 Espectrômetro é um instrumento óptico usado para medir as propriedades da luz numa determinada faixa 

do espectro eletromagnético. Sua estrutura se resume a uma rede de difração. "Espectrômetro ", in 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2021, https://dicionario.priberam.org/cromat%C3%B3grafo [consultado em 18-03-2021]. 
7Cromatógrafo é o 

aparelho que faz a identificação de substâncias ou a separação de moléculas ou componentes em compost

os ou misturas complexas. "cromatógrafo", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 

2008-2021, https://dicionario.priberam.org/cromat%C3%B3grafo [consultado em 18-03-2021]. 
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Tabela 9.4: Lista principal de bens ambientais (Core Cleg) 

 
841780 - POSIÇÃO 8417 – Fornos industriais ou de laboratório, incluindo os incineradores, não elétricos. 841780 

– Outros 

841790 - POSIÇÃO 8417 – Fornos industriais ou de laboratório, incluindo os incineradores, não elétricos. 841790 

– Partes 

842121 WAT - POSIÇÃO 8421 – Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou 

depurar líquidos ou gases. 84212 – Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos: 84212100 – Para filtrar ou depurar 

água 

842129 WAT - POSIÇÃO 8421 – Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou 

depurar líquidos ou gases. 84212 – Aparelhos para filtrar ou depurar líquidos: 842129 – Outros. 84212990 – Outros 

842139 APC - POSIÇÃO 8421 – Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou 

depurar líquidos ou gases. 84213 – Aparelhos para filtrar ou depurar gases: 842139 – Outros 

842199 - POSIÇÃO 8421 – Centrifugadores, incluindo os secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar 

líquidos ou gases. 842199 – Outras. 08421999 – Outras 

902710 - POSIÇÃO 9027 – Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo, polarímetros, 

refratômetros, espectrômetros, analisadores de gases ou de fumaça (fumos*)); instrumentos e aparelhos para ensaios 

de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou semelhantes ou para medidas calorimétricas, acústicas 

ou fotométricas (incluindo os indicadores de tempo de exposição); micrótomos. 

90271000 – Analisadores de gases ou de fumaça (fumos*) 

902720 MON - Cromatógrafos e aparelhos de eletroforese 

902730 MON - Espectrômetros, espectrofotômetros e espectrógrafos que utilizem radiações ópticas (UV, visíveis, 

IV) 

902750 MON - Outros aparelhos e instrumentos que utilizem radiações ópticas (UV, visíveis, IV) 

902780 - Outros instrumentos e aparelhos 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

3. A avaliação da OCDE sobre o Brasil: comércio e meio ambiente 

 

Nesta seção, será analisada a forma como o Brasil se insere na discussão da OCDE sobre 

comércio e meio ambiente. Dois aspectos serão destacados: o perfil comercial e tarifário 

dos bens ambientais no Brasil em comparação com o dos países da OCDE; e a presença 

do Brasil em estudos e relatórios da OCDE sobre o tema de comércio e meio ambiente. 

 

3.1 Brasil e os bens ambientais da OCDE: tarifas e fluxo de comércio 

 

O Brasil, em linhas gerais, apresenta tarifas elevadas se comparado com países 

desenvolvidos e com países em desenvolvimento que são membros da OCDE. O quadro 

não se altera para o caso dos bens ambientais, os quais apresentam, em média, tarifas 

substancialmente mais elevadas do que de membros da OCDE, inclusive em contraste 

com países em desenvolvimento que integram a Organização. Apresenta-se abaixo a 

comparação entre as tarifas aplicadas por Brasil, EUA, México e EU, para os 

denominados bens ambientais. Em seguida, apresentam-se os valores do comércio 

internacional do Brasil (exportações, importações, fluxo e saldo) para os bens ambientais. 

Os bens ambientais foram organizados conforme as categorias usadas em trabalhos e no 

banco de dados da OCDE. 

 

a) Controle de poluição do ar (84) 

 

Os bens ambientais de controle de poluição do ar estão concentrados no capítulo 84 do 

Sistema Harmonizado (reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos 

mecânicos, e suas partes). Muitos desses bens combinam finalidades ambientais e não 

ambientais. Alguns deles são utilizados de forma a diminuir a poluição atmosférica ou 

purificar o ar de impurezas nocivas aos seres humanos e aos animais. Destacam-se 

dispositivos economizadores, superaquecedores, aparelhos de limpeza de tubos ou de 

recuperação de gás, condensadores para máquinas a vapor, compressores do tipo utilizado 
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nos equipamentos frigoríficos, aparelhos e dispositivos para liquefação do ar ou de outros 

gases, aparelhos para filtrar ou depurar gases. A tabela abaixo contém a lista de bens de 

controle da poluição do ar e as respectivas tarifas aplicadas por Brasil, EUA, México e 

União Europeia: 
 

Tabela 9.5: Tarifas comparadas de bens de controle da poluição do ar 

HS Descrição do bem conforme o SH 
Tarifa 

Brasil 

Tarifa  

EUA 

Tarifa 

México 

Tarifa 

UE 

840410 

CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes. POSIÇÃO 

8404 – Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 84.02 

ou 84.03 (por exemplo, economizadores, superaquecedores, 

aparelhos de limpeza de tubos ou de recuperação de gás); 

condensadores para máquinas a vapor. Sub-posição 840410 – 

Aparelhos auxiliares para caldeiras das posições 84.02 ou 

84.03 

14 0,796 0,000 0,091 

840420 840420 – Condensadores para máquinas a vapor 14 1,129 0,000 1,215 

840490 840490 – Partes 14 1,040 0,000 0,409 

840510 

POSIÇÃO 8405 – Geradores de gás de ar (gás pobre) ou de 

gás de água, mesmo com depuradores; geradores de acetileno 

e geradores semelhantes de gás, operados a água, mesmo com 

depuradores. Subposição: 840510 – Geradores de gás de ar 

(gás pobre) ou de gás de água, mesmo com depuradores; 

geradores de acetileno e geradores semelhantes de gás, 

operados a água, mesmo com depuradores 

14 0,000 8,100 0,233 

841410 

POSIÇÃO 8414 – Bombas de ar ou de vácuo, compressores 

de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes 

(exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador 

incorporado, mesmo filtrantes. Subposição: 841410 – 

Bombas de vácuo 

13,9 0,599 0,001 0,051 

841430 
Subposição: 841430 – Compressores do tipo utilizado nos 

equipamentos frigoríficos 
11,9 0,000 7,728 0,686 

841440 
Subposição: 841440 – Compressores de ar montados sobre 

chassis com rodas e rebocáveis 
13,9 1,666 8,173 0,416 

841459 
Subposição: 84145 – Ventiladores. Subposição: 841459 – — 

Outros 
6,8 0,395 12,499 0,229 

841480 

POSIÇÃO 8414 – Bombas de ar ou de vácuo, compressores 

de ar ou de outros gases e ventiladores; coifas aspirantes 

(exaustores*) para extração ou reciclagem, com ventilador 

incorporado, mesmo filtrantes. Subposição: 841480 – – 

Outros 

12,8 0,294 2,940 0,185 

841490 Subposição: 841490 – – Partes 13,8 0,452 0,014 0,543 

841960 

POSIÇÃO 8419 – Aparelhos, dispositivos ou equipamentos de 

laboratório, mesmo aquecidos eletricamente (exceto os fornos 

e outros aparelhos da posição 85.14), para tratamento de 

matérias por meio de operações que impliquem mudança de 

temperatura, tais como aquecimento, cozimento, torrefação, 

destilação, retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, 

secagem, evaporação, vaporização, condensação ou 

arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores de 

água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de 

acumulação. Subposição: 841960 – Aparelhos e dispositivos 

para liquefação do ar ou de outros gases 

13,7 1,399 0,000 0,534 

842139 

POSIÇÃO 8421 – Centrifugadores, incluindo os secadores 

centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou 

gases. Subposição: 84213 – Aparelhos para filtrar ou depurar 

gases: 842139 – Outros 

11,2 0,000 3,890 0,041 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, se comparado com EUA, EU e México, o Brasil aplica tarifas 

substancialmente superiores para os bens destinados ao controle da poluição do ar. EUA 
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e UE, por sua vez, em conformidade com padrão de perfil tarifário de sociedades 

desenvolvidas, apresentam tarifas baixas, como se corrobora no gráfico abaixo. 
Figura 9.3: Tarifas comparadas de bens de controle da poluição do ar 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

No conjunto de bens relativos ao controle da poluição do ar, o Brasil tem balança 

comercial predominantemente negativa em seu comércio com o resto do mundo. Destaca-

se o fluxo de comércio de Compressores do tipo utilizado nos equipamentos frigoríficos 

(HS 841430), que atinge valor superior a US$ 600 milhões, com déficit de 

aproximadamente US$ 25 milhões para o Brasil no ano de 2019. O maior déficit brasileiro 

ocorreu, em 2019, no comércio de condensadores para máquinas a vapor (HS 840420) 

e de partes para Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e 

ventiladores (HS 841490), para os quais o Brasil teve saldo negativo superior a US$102 

milhões. O Brasil teve pequeno superávit apenas no comércio de aparelhos auxiliares para 

caldeiras das posições 84.02 ou 84.03 (HS 840410). Os detalhes do fluxo de comércio 

brasileiro estão expressos na tabela abaixo: 

 
Tabela 9.6: Fluxo de comércio brasileiro de bens de controle da poluição do ar 

 
HS Exportação do 

Brasil (US$) 

Importação do Brasil 

(US$) 

Saldo Valor do fluxo comercial 

840410 4.989.956 4.693.924 296.032 9.683.880 

840420 271.121 102.689.192 -102.418.071 102.960.313 

840490 3.415.968 3.882.461 -466.493 7.298.429 

840510 271.121 3.480.770 -3.209.649 3.751.891 

841410 15.089.391 33.159.957 -18.070.566 48.249.348 

841430 300.265.910 325.300.769 -25.034.859 625.566.679 

841440 2.879.045 3.865.591 -986.546 6.744.636 

841459 26.373.011 118.939.317 -92.566.306 145.312.328 

841480 179.114.880 170.315.514 8.799.366 349.430.394 

841490 54.391.056 157.361.832 -102.970.776 211.752.888 

841960 868.000 1.938.930 -1.070.930 2.806.930 

842139 67.875.197 127.059.411 -59.184.214 194.934.608 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

b) Tecnologias ou produtos mais limpos ou mais eficientes em termos de 

recursos (73, 85, 86 e 87) 
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Os bens ou tecnologias que são ambientalmente mais limpos em termos de utilização de 

recursos estão situados nos capítulos 73, 85, 86 e 87. Equipamentos ferroviários, 

aquecedores, pilhas, baterias e alguns veículos são exemplos desse tipo de bem ambiental. 

Nesse grupo, há alguns bens cuja finalidade ambiental é contestável, como, por exemplo, 

diversas partes e assessórios de veículos, localizados no Capítulo 87 do Sistema 

Harmonizado, pois o benefício ambiental decorrente de seu uso não é claro. A ideia de 

maior eficiência ou maior limpeza no uso de recursos, entretanto, possibilita alocar, nesse 

conjunto de bens, inclusive produtos poluentes, desde que sejam comprovadamente mais 

eficientes em termos energéticos e de emissão. Na tabela abaixo, esses bens considerados 

mais limpos ou eficientes em termos de uso de recursos estão enumerados a seis dígitos 

do sistema harmonizado. 

 
Tabela 9.7: Tarifas comparadas de tecnologias ou produtos mais limpos ou mais eficientes em termos 

de recursos (73, 85, 86 e 87) 

 
SH Descrição do bem conforme o SH 

Tarifa 

Brasil 

Tarifa 

EUA, 

como 

Tarifa 

Méxic

o 

Tarifa 

EU 

730210 CAPÍTULO 73 – Obras de ferro fundido, ferro ou aço POSIÇÃO 

7302 – Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço: 

trilhos (carris*), contratrilhos (contracarris*) e cremalheiras, 

agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros 

elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, talas de junção 

(eclissas*), coxins de trilho (carril*), cantoneiras, placas de apoio 

ou assentamento, placas de aperto, placas e tirantes de separação e 

outras peças próprias para a fixação, articulação, apoio ou junção 

de trilhos (carris*). 730210 – Trilhos (Carris*) 

6,000 0,000 0,000 0,000 

730230 730230 – Agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas 

e outros elementos de cruzamentos e desvios 

12,00

0 
0,000 0,000 0,010 

730240 730240 – Talas de junção (Eclissas*) e placas de apoio ou 

assentamento 

12,00

0 
0,000 0,000 0,000 

730290 73029000 – Outros 12,00

0 
0,000 0,000 0,000 

732111 POSIÇÃO 7321 – Aquecedores de ambiente (Fogões de sala*), 

caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluindo os que possam 

ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), 

churrasqueiras (grelhadores), braseiras, fogareiros a gás, 

aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de 

uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço. 73211 

– Aparelhos para cozinhar e aquecedores de pratos: 732111 – A 

combustíveis gasosos, ou a gás e outros combustíveis 

13,61

4 
1,216 14,991 0,114 

732190 732190 – Partes 17,89

7 
0,000 2,500 0,151 

850680 CAPÍTULO 85 – Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas 

partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos 

de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e 

suas partes e acessórios POSIÇÃO 8506 – Pilhas e baterias de 

pilhas, elétricas. 850680 – Outras pilhas e baterias de pilhas 

7,982 1,311 0,000 0,140 

850980 POSIÇÃO 8509 – Aparelhos eletromecânicos com motor elétrico 

incorporado, de uso doméstico, exceto os aspiradores da posição 

85.08. 850980 – Outros aparelhos 

19,97

8 
1,266 10,364 0,372 

853010 POSIÇÃO 8530 – Aparelhos elétricos de sinalização (excluindo os 

de transmissão de mensagens), de segurança, de controle e de 

comando, para vias férreas ou semelhantes, vias terrestres ou 

fluviais, para áreas ou parques de estacionamento, instalações 

portuárias ou para aeródromos (exceto os da posição 86.08). 

853010 – Aparelhos para vias férreas ou semelhantes 

14,00

0 
0,000 0,000 0,006 

853080 853080 – Outros aparelhos 13,99

5 
0,000 1,668 0,147 

853090 853090 – Partes 13,93

4 
0,000 0,000 0,039 
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860110 CAPÍTULO 86 – Veículos e material para vias férreas ou 

semelhantes, e suas partes; aparelhos mecânicos (incluindo os 

eletromecânicos) de sinalização para vias de comunicação 

POSIÇÃO 8601 – Locomotivas e locotratores, de fonte externa de 

eletricidade ou de acumuladores elétricos. 86011000 – De fonte 

externa de eletricidade 

14,00

0 
.. 0,000 0,000 

860120 860120 – De acumuladores elétricos 14,00

0 
0,000 .. 0,000 

860210 POSIÇÃO 8602 – Outras locomotivas e locotratores; tênderes. 

860210 – Locomotivas diesel-elétricas 

14,00

0 
0,000 0,000 0,000 

860290 86029000 – Outros 14,00

0 
.. 0,000 0,000 

860310 POSIÇÃO 8603 – Litorinas (Automotoras*), mesmo para 

circulação urbana, exceto as da posição 86.04. 860310 – De fonte 

externa de eletricidade 

14,00

0 
4,094 0,000 0,000 

860390 POSIÇÃO 8603 – Litorinas (Automotoras*), mesmo para 

circulação urbana, exceto as da posição 86.04. 860390 – Outras 
.. 4,956 0,000 0,000 

860400 POSIÇÃO 860400 – Veículos para inspeção e manutenção de vias 

férreas ou semelhantes, mesmo autopropulsados (por exemplo, 

vagões-oficinas, vagões-guindastes, vagões equipados com 

batedores de balastro, alinhadores de vias, viaturas para testes e 

dresinas). 

7,000 1,399 3,167 1,216 

860500 POSIÇÃO 860500 – Vagões de passageiros, furgões para bagagem, 

vagões-postais e outros vagões especiais, para vias férreas ou 

semelhantes (excluindo as viaturas da posição 86.04). 

14,00

0 
0,739 7,500 0,000 

860610 POSIÇÃO 8606 – Vagões para transporte de mercadorias sobre 

vias férreas. 860610 – Vagões-tanques e semelhantes 
.. 0,000 5,000 0,000 

860630 86063000 – Vagões de descarga automática, exceto os da 

subposição 8606.10 
.. 0,000 0,000 .. 

860691 86069 – Outros: 860691 – Cobertos e fechados .. 0,000 3,655 0,000 

860692 86069200 – Abertos, com paredes fixas de altura superior a 60 cm .. 0,000 5,000 0,000 

860699 860699 – Outros 14,00

0 
0,624 0,000 0,000 

860711 POSIÇÃO 8607 – Partes de veículos para vias férreas ou 

semelhantes. 86071 – Bogies, bissels, eixos e rodas, e suas partes: 

860711 – Bogies e bissels, de tração 

14,00

0 
0,000 0,000 0,004 

860712 86071200 – Outros bogies e bissels 9,324 2,189 0,000 0,000 

860719 860719 – Outros, incluindo as partes 13,61

6 
0,693 0,000 0,010 

860721 86072 – Freios (travões) e suas partes: 86072100 – Freios (travões) 

a ar comprimido e suas partes 

12,32

2 
2,364 0,000 0,008 

860729 860729 – Outros 13,97

6 
2,400 0,000 0,023 

860730 860730 – Ganchos e outros sistemas de engate, para-choques, e 

suas partes 

13,77

7 
2,131 0,000 0,047 

860791 POSIÇÃO 8607 – Partes de veículos para vias férreas ou 

semelhantes. 

86079 – Outras: 86079100 – De locomotivas ou de locotratores 

13,94

9 
0,000 0,000 0,077 

860799 POSIÇÃO 8607 – Partes de veículos para vias férreas ou 

semelhantes. 86079 – Outras: 86079900 – Outras 

13,98

7 
1,958 0,000 0,181 

860800 POSIÇÃO 860800 – Material fixo de vias férreas ou semelhantes; 

aparelhos mecânicos (incluindo os eletromecânicos) de sinalização, 

de segurança, de controle ou de comando para vias férreas ou 

semelhantes, rodoviárias ou fluviais, para áreas ou parques de 

estacionamento, instalações portuárias ou para aeródromos; suas 

partes. 

35,00

0 
2,724 0,000 0,003 

870290 POSIÇÃO 8702 – Veículos automóveis para transporte de dez 

pessoas ou mais, incluindo o motorista. 870290 –  

OUTS.VEÍCS.AUTOMS.P/TRANSP.>=10 PESSOAS 

35,00

0 
0,127 24,117 0,552 

870390 POSIÇÃO 8703 – Automóveis de passageiros e outros veículos 

automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas 

(exceto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto 

(station wagons) e os automóveis de corrida. 870390 – Outros 

27,43

7 
1,219 25,074 0,067 

871200 POSIÇÃO 871200 – Bicicletas e outros ciclos (incluindo os 

triciclos), sem motor. 871200 – Outros 

15,96

2 
7,684 14,974 0,381 
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871410 POSIÇÃO 8714 – Partes e acessórios dos veículos das posições 

87.11 a 87.13. 871410 – De motocicletas (incluindo os 

ciclomotores) 

.. 0,000 1,249 0,539 

871411  .. .. .. .. 

871419  9,938 .. .. .. 

871420 871420 – De cadeiras de rodas ou de outros veículos para inválidos 16,00

0 
0,000 0,000 0,000 

871491 POSIÇÃO 8714 – Partes e acessórios dos veículos das posições 

87.11 a 87.13. 87149 – Outros: 871491 – Quadros e garfos, e suas 

partes 

15,96

1 
3,212 0,000 3,786 

871492 POSIÇÃO 8714 – Partes e acessórios dos veículos das posições 

87.11 a 87.13. 87149 – – Outros: 871492 – Aros e raios 

15,99

7 
7,144 0,000 0,212 

871493 POSIÇÃO 8714 – Partes e acessórios dos veículos das posições 

87.11 a 87.13. 87149 – Outros: 871493 – Cubos, exceto de freios 

(travões), e pinhões de rodas livres 

16,00

0 
2,089 0,000 2,770 

871494 POSIÇÃO 8714 – Partes e acessórios dos veículos das posições 

87.11 a 87.13. 87149 – – Outros: 871494 – Freios (travões), 

incluindo os cubos de freios (travões), e suas partes 

16,00

0 
4,915 2,500 2,830 

871495 POSIÇÃO 8714 – Partes e acessórios dos veículos das posições 

87.11 a 87.13. 87149 – – Outros: 87149500 – Selins 

15,99

4 
7,840 0,000 0,279 

871496 POSIÇÃO 8714 – Partes e acessórios dos veículos das posições 

87.11 a 87.13. 87149 – – Outros: 871496 – Pedais e pedaleiros, e 

suas partes 

15,95

3 
5,426 0,000 2,271 

871499 POSIÇÃO 8714 – Partes e acessórios dos veículos das posições 

87.11 a 87.13. 87149 – Outros: 871499 – Outros 

30,31

6 
2,444 0,000 1,041 

871639 POSIÇÃO 8716 – Reboques e semirreboques, para quaisquer 

veículos; outros veículos não autopropulsados; suas partes. 87163 

– Outros reboques e semirreboques, para transporte de 

mercadorias: 871639 – Outros 

6,000 0,000 9,964 0,001 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, na comparação com EUA, EU e México, o Brasil apresenta 

tarifas substancialmente superiores para os bens classificados como tecnologias ou 

produtos mais limpos e eficientes. As tarifas do México, por sua vez, superam a brasileira 

apenas em alguns produtos. 

 
Figura 9.4: Tarifas comparadas de tecnologias ou produtos mais limpos ou mais eficientes em termos 

de recursos (73, 85, 86 e 87) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Nos produtos que usam tecnologias mais limpas ou eficientes em termos de uso e de 

recursos, o Brasil tem balança comercial predominantemente negativa no comércio 

praticado com o resto do mundo. Destaca-se o fluxo de (HS 871410), que superou, em 

2019, os US$ 400 milhões, com déficit superior a US$ 390 milhões para o Brasil. O fluxo 

de comércio brasileiro está expresso na tabela abaixo. 
Tabela 9.8: Fluxo de comércio brasileiro de tecnologias ou produtos mais limpos ou mais eficientes em 

termos de recursos (73, 85, 86 e 87) 

 
SH Exportações 

Brasil (US$) 

Importações Brasil 

(US$) 

Saldo Valor do fluxo 

comercial 

730210 2.830.991 80.575.956 -77.744.965 83.406.947 

730230 117.486 534.595 -417.109 652.081 

730240 1.690.000 367.033 1.322.967 2.057.033 

730290 2.999.826 2.759.061 240.765 5.758.887 

732111 21.708.609 5.714.526 15.994.083 27.423.135 

732190 3.138.510 22.257.571 -19.119.061 25.396.081 

850680 108.601 1.882.097 -1.773.496 1.990.698 

850980 226.932 17.360.221 -17.133.289 17.587.153 

853010 3.138.510 4.665.213 -1.526.703 7.803.723 

853080 279.279 2.997.785 -2.718.506 3.277.064 

853090 187.015 2.635.258 -2.448.243 2.822.273 

860210 13.783.056 12.287.470 1.495.586 26.070.526 

860290 447.262 0 447.262 447.262 

860310 24.747.872 49.827.336 -25.079.464 74.575.208 

860400 176.736 9.798.609 -9.621.873 9.975.345 

860500 12.373.075 26.343.734 -13.970.659 38.716.809 

860692 468.617 0 468.617 468.617 

860699 449.188 5.937.204 -5.488.016 6.386.392 

860711 1.447.658 2.973.868 -1.526.210 4.421.526 

860712 548.082 0 548.082 548.082 

860719 24.807.378 25.150.330 -342.952 49.957.708 

860721 1.383.335 5.505.306 -4.121.971 6.888.641 

860729 452.005 4.268.332 -3.816.327 4.720.337 

860730 494.166 1.218.742 -724.576 1.712.908 

860791 1.447.583 5.294.126 -3.846.543 6.741.709 

860799 37.780.561 17.943.664 19.836.897 55.724.225 

860800 1.210.318 17.384.251 -16.173.933 18.594.569 

870290 177.050 0 177.050 177.050 

871200 3.930.075 23.708.821 -19.778.746 27.638.896 

871410 7.529.190 400.157.170 -392.627.980 407.686.360 

871420 138.880 8.551.912 -8.413.032 8.690.792 

871491 74.781 57.565.009 -57.490.228 57.639.790 

871492 70.223 9.387.345 -9.317.122 9.457.568 

871493 25.809 16.207.747 -16.181.938 16.233.556 

871494 112.669 29.580.400 -29.467.731 29.693.069 

871495 162.881 6.895.216 -6.732.335 7.058.097 

871496 161.143 20.179.094 -20.017.951 20.340.237 

871499 48.429.223 73.551.738 -25.122.515 121.980.961 

871639 152.734 188.521 -35.787 341.255 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

c) Produtos ambientalmente preferíveis com base no uso final ou características 

de descarte (44, 53, 56 e 63) 

 

Os bens que, em termos ambientais, são preferíveis a outros, em razão do uso final e das 

características de descarte, estão contidos nos Capítulos 44, 53, 56 e 63 do Sistema 

Harmonizado. Nessa categoria, estão bens que, em razão de suas características 

constitutivas, podem ser menos nocivos ao meio ambiente do que outros. Obras de 

marcenaria, fibras e determinados artigos têxteis estão contidos nesse grupo de bens. 
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Esses bens são constituídos por materiais biodegradáveis e, por isso, são ambientalmente 

preferíveis. O produto é classificado como biodegradável quando sua decomposição é 

rápida comparada aos produtos dotados de finalidades semelhantes. O produto 

biodegradável é absorvido rapidamente pela natureza, gerando menos impactos 

ambientais. Na prática, para ser considerado biodegradável, o material ou produto deve 

atender a algumas normas internacionais, como as norte-americanas ASTM 6400, 6868, 

6866, a europeia EN 13432, ou a brasileira ABNT NBr 15448 de biodegradação e 

compostagem, e comprovar suas propriedades por meio de testes em laboratórios 

acreditados. 

 
Tabela 9.9: Tarifas comparadas de produtos ambientalmente preferíveis com base no uso final ou 

características de descarte (44, 53, 56 e 63) 

 
HS Descrição do bem Tarifa

s 

Brasil 

Tarifas 

EUA 

Tarifas 

México 

Tarifas 

EU 

 

441830 

CAPÍTULO 44 – Madeira, carvão vegetal e obras de 

madeira POSIÇÃO 4418 – Obras de marcenaria e peças 

de carpintaria para construções, incluindo os painéis 

celulares, os painéis montados para revestimento de 

pisos (pavimentos) e as fasquias para telhados (shingles 

e shakes), de madeira. 441830 - Obras de marcenaria e 

peças de carpintaria para construções, incluindo os 

painéis celulares, os painéis montados para revestimento 

de pisos (pavimentos) e as fasquias para telhados 

(shingles e shakes), de madeira 

0 .. .. .. 

441872 44187 – Painéis montados para revestimento de pisos 

(pavimentos): 44187200 – OUTS.PAINÉIS 

P/SOALHOS D/CAMADAS MÚLTIPLAS 

14 1,493 14,891 0,000 

530310 CAPÍTULO 53 – Outras fibras têxteis vegetais; fios de 

papel e tecidos de fios de papel POSIÇÃO 5303 – Juta e 

outras fibras têxteis liberianas (exceto linho, cânhamo e 

rami), em bruto ou trabalhadas, mas não fiadas; estopas 

e desperdícios destas fibras (incluindo os desperdícios de 

fios e os fiapos). 530310 – Juta e outras fibras têxteis 

liberianas, em bruto ou maceradas 

8 0,000 0,000 0,000 

530500 POSIÇÃO 530500 – Cairo (fibra de coco), abacá 

(cânhamo-de-manilha ou Musa textilis Nee), rami e 

outras fibras têxteis vegetais não especificadas nem 

compreendidas noutras posições, em bruto ou 

trabalhados, mas não fiados; estopas e desperdícios 

destas fibras (incluindo os desperdícios de fios e os 

fiapos). 

6 0,000 0,000 0,000 

530590   .. .. .. 

560721 CAPÍTULO 56 – Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; 

fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de 

cordoaria POSIÇÃO 5607 – Cordéis, cordas e cabos, 

entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, 

recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico. 

56072 – De sisal ou de outras fibras têxteis do gênero 

Agave: 560721 – Cordéis para atadeiras ou 

enfardadeiras 

18,000 0,000 9,579 5,485 

560790 CAPÍTULO 56 – Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; 

fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de 

cordoaria POSIÇÃO 5607 – Cordéis, cordas e cabos, 

entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, 

recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico. 

560790 – Outros 

12,662 1,248 6,638 1,426 

630510 CAPÍTULO 63 – Outros artigos têxteis confeccionados; 

sortidos; artigos de matérias têxteis e artigos de uso 

semelhante, usados; trapos POSIÇÃO 6305 – Sacos de 

quaisquer dimensões, para embalagem. 630510 – De juta 

ou de outras fibras têxteis liberianas da posição 53.0 

35,000 0,000 14,949 0,703 
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Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, se comparado com EUA, EU e México, o Brasil apresenta tarifas 

superiores. EUA e EU, por sua vez, seguindo o padrão do perfil tarifário dos países 

desenvolvidos, apresentam tarifas consideravelmente mais baixas, como se corrobora no 

gráfico abaixo. 

 
Figura 9.5: Tarifas comparadas de produtos ambientalmente preferíveis com base no uso final ou 

características de descarte (44, 53, 56 e 63) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

O Brasil tem balança equilibrada no comércio de produtos ambientalmente preferíveis 

(com base no uso final ou nas características de descarte). Destacam-se as seguintes 

relações superavitárias: comércio de cairo, abacá, rami e outras fibras têxteis vegetais não 

especificadas nem compreendidas noutras posições, em bruto ou trabalhados, mas não 

fiados; estopas e desperdícios destas fibras (HS 530500); e comércio de cordéis para 

atadeiras ou enfardadeiras (HS 560721). O fluxo de comércio brasileiro detalhado está 

expresso na tabela abaixo. 

 
Tabela 9.10: Fluxo de comércio brasileiro de produtos ambientalmente preferíveis com base no uso final 

ou características de descarte (SH 44, 53, 56 e 63) 
HS Exportações Brasil 

(US$) 

Importação Brasil 

(US$) 

Saldo Soma do fluxo comercial 

530310 517 6.544.431 -6.543.914 6.544.948 

530500 44.003.460 127.517 43.875.943 44.130.977 

560721 27.031.230 56 27.031.174 27.031.286 

560790 326.747 1.614.096 -1.287.349 1.940.843 

630510 300.771 9.283 291.488 310.054 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

d). Gestão de calor e energia (SH 39, 45, 54, 68, 70, 84, 85, 90, 94) 

 

Os produtos ambientais relacionados à gestão de calor e energia estão contidos nos 

Capítulos 39, 45, 54, 68, 70, 84, 85, 90 e 94 do Sistema Harmonizado. Para compreender 

o rol de produtos enumerados nesta categoria de bem ambiental, deve-se ter em vista que 

o objetivo buscado é a melhor gestão do calor, que constitui energia térmica, obtida de 

alguma fonte renovável ou não renovável de energia. A gestão adequada do calor implica 
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menor consumo de energia, seja com a finalidade de aquecimento ou de resfriamento. O 

uso de determinados materiais pode auxiliar na gestão, assim como o uso de determinados 

instrumentos e aparelhos de medição, de conservação e de dissipação do calor. Nessa 

categoria de bens ambientais, destacam-se resinas fenólicas, polímeros de estireno, alguns 

tipos de lã e de fibras sintéticas, permutadores de calor, lâmpadas incandescentes, 

contadores de eletricidade e aparelhos elétricos de iluminação. Alguns desses bens são 

instrumentos concebidos exatamente para gestão eficiente do calor. Outros bens 

constituem materiais mais favoráveis à retenção ou à liberação do calor. A tabela abaixo 

contém a lista desses produtos a seis dígitos do sistema harmonizado. 

 
Tabela 9.11: Tarifas comparadas de gestão de calor e energia (SH 39, 45, 54, 68, 70, 84, 85, 90, 94) 

HS Descrição do bem Tarifas 

Brasil 

Tarifa

s EUA 

Tarifas 

México Tarifas EU 

390940 CAPÍTULO 39 – Plástico e suas obras POSIÇÃO 3909 

– Resinas amínicas, resinas fenólicas e poliuretanos, em 

formas primárias. 390940 – Resinas fenólicas 13,086 0,661  7,193  2,330  

392030 CAPÍTULO 39 – Plástico e suas obras POSIÇÃO 3920 – 

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico 

não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem 

suporte, nem associadas de forma semelhante a outras 

matérias. 392030 – De polímeros de estireno 12,755 1,938  0,000  0,643  

392111 POSIÇÃO 3921 – Outras chapas, folhas, películas, tiras e 

lâminas, de plástico. 39211 – Produtos alveolares: 392111 

– De polímeros de estireno 15,540 2,479  9,998  0,043  

392113 CAPÍTULO 39 – Plástico e suas obras POSIÇÃO 3921 – 

Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de 

plástico. 39211 – Produtos alveolares: 392113 – De 

poliuretanos 8,941 3,372  0,000  0,459  

450410 CAPÍTULO 45 – Cortiça e suas obras POSIÇÃO 4504 – 

Cortiça aglomerada (mesmo com aglutinantes) e suas 

obras. 45041000 – Cubos, blocos, chapas, folhas e tiras; 

ladrilhos de qualquer formato; cilindros maciços, 

incluindo os discos 10,000 0,000  1,250  0,021  

450490 CAPÍTULO 45 – Cortiça e suas obras POSIÇÃO 4504 – 

Cortiça aglomerada (mesmo com aglutinantes) e suas 

obras. 450490 – Outras 9,526 0,000  0,000  0,887  

540500 CAPÍTULO 54 – Filamentos sintéticos ou artificiais; 

lâminas e formas semelhantes de matérias têxteis sintéticas 

ou artificiais 540500 – Monofilamentos artificiais, de 

título igual ou superior a 67 decitex e cuja maior dimensão 

da seção transversal não seja superior a 1 mm; lâminas e 

formas semelhantes (palha artificial, por exemplo) de 

matérias têxteis artificiais, cuja largura aparente não seja 

superior a 5 mm. 18,000 6,350  0,000  2,090  

680610 CAPÍTULO 68 – Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, 

mica ou de matérias semelhantes POSIÇÃO 6806 – Lãs de 

escórias de altos-fornos, lãs de outras escórias, lã de rocha 

e lãs minerais semelhantes; vermiculita e argilas, 

expandidas, espuma de escórias e produtos minerais 

semelhantes, expandidos; misturas e obras de matérias 

minerais para isolamento do calor e do som ou para 

absorção do som, exceto as das posições 68.11, 68.12 ou 

do Capítulo 69. 680610 – Lãs de escórias de altos-fornos, 

lãs de outras escórias, lã de rocha e lãs minerais 

semelhantes, mesmo misturadas entre si, a granel, em 

folhas ou em rolos 7,983 1,335  0,000  0,000  

680690 POSIÇÃO 6806 – Lãs de escórias de altos-fornos, lãs de 

outras escórias, lã de rocha e lãs minerais semelhantes; 

vermiculita e argilas, expandidas, espuma de escórias e 

produtos minerais semelhantes, expandidos; misturas e 

obras de matérias minerais para isolamento do calor e do 

som ou para absorção do som, exceto as das posições 

68.11, 68.12 ou do Capítulo 69. 680690 – Outros 7,991 0,000  0,000  0,000  
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680800 680800 – Painéis, chapas, ladrilhos, blocos e semelhantes, 

de fibras vegetais, palha ou aparas, partículas, serragem 

(serradura) ou outros desperdícios de madeira, 

aglomerados com cimento, gesso ou outros aglutinantes 

minerais. 8,000 0,000  14,553  0,141  

681011 POSIÇÃO 6810 – Obras de cimento, de concreto (betão*) 

ou de pedra artificial, mesmo armadas. 68101 – Telhas, 

ladrilhos, placas (lajes), tijolos e artigos semelhantes: 

681011 – Blocos e tijolos para a construção 8,000 0,260  14,930  0,010  

681019 68101 – – Telhas, ladrilhos, placas (lajes), tijolos e artigos 

semelhantes: 68101900 – Outros 7,745 2,762  14,910  0,076  

681091 68109 – Outras obras: 681091 – Elementos pré-fabricados 

para a construção ou engenharia civil 7,893 0,000  9,475  0,041  

700800 CAPÍTULO 70 – Vidro e suas obras 70080000 – Vidros 

isolantes de paredes múltiplas 12,000 2,004  13,932  0,022  

701931 POSIÇÃO 7019 – Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) 

e suas obras (por exemplo, fios, tecidos). 70193 – – Véus, 

mantas, esteiras (mats), colchões, painéis e produtos 

semelhantes, não tecidos: 701931 – Esteiras (mats) 12,000 3,010  0,000  2,753  

701939 POSIÇÃO 7019 – Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) 

e suas obras (por exemplo, fios, tecidos). 70193 – – Véus, 

mantas, esteiras (mats), colchões, painéis e produtos 

semelhantes, não tecidos: 701939 – Outros 11,876 1,316  0,000  0,152  

841950 CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes. 

POSIÇÃO 8419 – Aparelhos, dispositivos ou 

equipamentos de laboratório, mesmo aquecidos 

eletricamente (exceto os fornos e outros aparelhos da 

posição 85.14), para tratamento de matérias por meio de 

operações que impliquem mudança de temperatura, tais 

como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, 

retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, 

secagem, evaporação, vaporização, condensação ou 

arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores de 

água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de 

acumulação. Subposição: 841950 – Trocadores 

(Permutadores*) de calor 13,789 0,584  0,830  0,085  

850220 CAPÍTULO 85 – Máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de 

reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 

reprodução de imagens e de som em televisão, e suas 

partes e acessórios. POSIÇÃO 8502 – Grupos 

eletrogêneos e conversores rotativos elétricos. 850220 – 

Grupos eletrogêneos de motor de pistão, de ignição por 

centelha (faísca*) (motor de explosão) 9,330 1,382  10,000  0,513  

853921 CAPÍTULO 85 – Máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de 

reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 

reprodução de imagens e de som em televisão, e suas 

partes e acessórios POSIÇÃO 8539 – Lâmpadas e tubos 

elétricos de incandescência ou de descarga, incluindo os 

artigos denominados “faróis e projetores, em unidades 

seladas” e as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou 

infravermelhos; lâmpadas de arco; lâmpadas e tubos de 

diodos emissores de luz (LED). 85392 – Outras lâmpadas 

e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou 

infravermelhos: 853921 – Halógenos, de tungstênio 17,892 1,136  5,000  0,309  

853931 POSIÇÃO 8539 – Lâmpadas e tubos elétricos de 

incandescência ou de descarga, incluindo os artigos 

denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” e 

as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou 

infravermelhos; lâmpadas de arco; lâmpadas e tubos de 

diodos emissores de luz (LED).  85393 – Lâmpadas e tubos 

de descarga, exceto de raios ultravioleta: 853931 – 

Fluorescentes, de cátodo quente 17,998 2,128  5,000  0,655  

853932 POSIÇÃO 8539 – Lâmpadas e tubos elétricos de 

incandescência ou de descarga, incluindo os artigos 17,956 1,827  0,000  0,159  
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denominados “faróis e projetores, em unidades seladas” e 

as lâmpadas e tubos de raios ultravioleta ou 

infravermelhos; lâmpadas de arco; lâmpadas e tubos de 

diodos emissores de luz (LED). 85393 – Lâmpadas e tubos 

de descarga, exceto de raios ultravioleta: 85393200 – 

Lâmpadas de vapor de mercúrio ou de sódio; lâmpadas de 

halogeneto metálico 

902830 CAPÍTULO 90 – Instrumentos e aparelhos de óptica, de 

fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de 

precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

suas partes e acessórios POSIÇÃO 9028 – Contadores de 

gases, de líquidos ou de eletricidade, incluindo os 

aparelhos para sua aferição. 902830 – Contadores de 

eletricidade 16,192 0,100  2,500  0,173  

902890 CAPÍTULO 90 – Instrumentos e aparelhos de óptica, de 

fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de 

precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; 

suas partes e acessórios POSIÇÃO 9028 – Contadores de 

gases, de líquidos ou de eletricidade, incluindo os 

aparelhos para sua aferição. 902890 – – Partes e acessórios 15,894 0,981  0,000  0,029  

940510 CAPÍTULO 94 – Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; 

colchões, almofadas e semelhantes; aparelhos de 

iluminação não especificados nem compreendidos noutros 

Capítulos; anúncios, cartazes ou tabuletas e placas 

indicadoras, luminosos e artigos semelhantes; construções 

pré-fabricadas POSIÇÃO 9405 – Aparelhos de iluminação 

(incluindo os projetores) e suas partes, não especificados 

nem compreendidos noutras posições; anúncios, cartazes 

ou tabuletas e placas indicadoras, luminosos, e artigos 

semelhantes, que contenham uma fonte luminosa fixa 

permanente, e suas partes não especificadas nem 

compreendidas noutras posições. 940510 – Lustres e 

outros aparelhos de iluminação, elétricos, próprios para 

serem suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto 

os do tipo utilizado na iluminação pública 17,868 2,506  14,998  0,758  

940520 940520 – Abajures (Candeeiros*) de cabeceira, de 

escritório e lampadários de interior, elétricos 17,987 4,277  15,014  1,634  

940540 940540 – Outros aparelhos elétricos de iluminação 17,698 3,899  14,998  1,660  

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, se comparado com EUA, EU e México, o Brasil apresenta tarifas 

substancialmente mais elevadas. EUA e EU, por sua vez, seguindo o padrão tarifário dos 

países desenvolvidos, apresentam tarifas consideravelmente mais baixas, como se 

corrobora no gráfico abaixo. 
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Figura 9.6: Tarifas comparadas de bens de gestão de calor e energia (SH 39, 45, 54, 68, 70, 84, 85, 90, 

94) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Nos produtos relativos a bens de gestão de calor e energia, o Brasil tem balança comercial 

predominantemente negativa. Destaca-se o fluxo de grupos eletrogêneos de motor de 

pistão, de ignição por centelha (faísca) (motor de explosão) (SH 841950), que alcança 

valores superiores a US$ 150 milhões. O maior déficit (mais de US$ 120 milhões) ocorre 

no comércio de lustres e de outros aparelhos de iluminação, elétricos, próprios para serem 

suspensos ou fixados no teto ou na parede, exceto os do tipo utilizado na iluminação 

pública (SH 940510). O fluxo de comércio brasileiro está expresso na tabela abaixo. 

 
Tabela 9.12: Fluxos de comércio de bens de gestão de calor e energia (39, 45, 54, 68, 70, 84, 85, 90, 94) 

HS Exportações Brasil 

(US$) 

Importações Brasil 

(US$) 

Saldo Soma de fluxo 

390940 21.635.627 19.497.685 2.137.942 41.133.312 

392030 3.906.817 7.657.463 -3.750.646 11.564.280 

392111 47.046 734.759 -687.713 781.805 

392113 2.416.696 53.702.934 -51.286.238 56.119.630 

450410 36.430 569.313 -532.883 605.743 

450490 260.180 4.779.643 -4.519.463 5.039.823 

540500 170.728 23.933 146.795 194.661 

680610 835.162 1.928.602 -1.093.440 2.763.764 

680690 9.350.851 32.516.079 -23.165.228 41.866.930 

680800 40.051 243.120 -203.069 283.171 

681011 232.960 61.855 171.105 294.815 

681019 783.330 29.420.509 -28.637.179 30.203.839 

681091 1.441.475 13.881.908 -12.440.433 15.323.383 

700800 1.126.893 994.110 132.783 2.121.003 

701931 2.671.855 286.064 2.385.791 2.957.919 

701939 1.286.687 7.339.870 -6.053.183 8.626.557 

841950 64.445.693 88.700.282 -24.254.589 153.145.975 

850220 1.163.524 35.524.435 -34.360.911 36.687.959 

853921 634.534 46.617.488 -45.982.954 47.252.022 

853931 363.020 27.468.957 -27.105.937 27.831.977 

853932 297.914 11.279.736 -10.981.822 11.577.650 

902830 6.535.651 2.553.759 3.981.892 9.089.410 

902890 2.832.996 15.366.653 -12.533.657 18.199.649 

940510 7.228.636 129.853.593 -122.624.957 137.082.229 

940520 6.401.100 7.971.475 -1.570.375 14.372.575 
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940540 320.932 87.213.577 -86.892.645 87.534.509 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

e) Equipamento de monitoramento, análise e avaliação ambiental (90) 

 

Os equipamentos de monitoramento, de análise e de avaliação ambiental estão todos 

contidos no Capítulo 90 do Sistema Harmonizado. Esses bens são importantes para o 

acompanhamento de determinado fenômeno ambiental, assim como são essenciais para 

o diagnóstico de problemas e a identificação de soluções ambientais. Densímetros, 

termômetros, higrômetros, psicrômetros, cromatógrafos, espectrômetros, 

espectrofotômetros e espectrógrafos que utilizem radiações ópticas, contadores de gases 

e de líquidos são alguns exemplos desses equipamentos. A tabela abaixo contém a lista 

desses produtos a seis dígitos do sistema harmonizado. 

 
Tabela 9.13: Tarifas comparadas de equipamento de monitoramento, análise e avaliação ambiental (90) 

HS 

 

Descrição do bem Tarifas 

Brasil 

Tarifas 

EUA 

Tarifas 

México 

Tarifa

s EU 

900580 CAPÍTULO 90 – Instrumentos e aparelhos de óptica, de 

fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de 

precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas 

partes e acessórios POSIÇÃO 9005 – Binóculos, lunetas, 

incluindo as astronômicas, telescópios ópticos, e suas 

armações; outros instrumentos de astronomia e suas 

armações, exceto os aparelhos de radioastronomia. 900580 

– Outros instrumentos 14,000  9,928  0,018  1,195  

901530 POSIÇÃO 9015 – Instrumentos e aparelhos de geodésia, 

topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, 

hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de 

geofísica, exceto bússolas; telêmetros. 901530 – Níveis 14,000  0,000  0,000  1,760  

901540 901540 – Instrumentos e aparelhos de fotogrametria 0,000  0,000  0,000  0,012  

901580 901580  – Outros instrumentos e aparelhos 13,570  5,695  0,000  0,000  

901590 901590 – Partes e acessórios 6,752  0,000  0,000  0,000  

902511 POSIÇÃO 9025 – Densímetros, areômetros, pesa-líquidos 

e instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, 

pirômetros, barômetros, higrômetros e psicrômetros, 

registradores ou não, mesmo combinados entre si. 90251 – 

– Termômetros e pirômetros, não combinados com outros 

instrumentos: 902511 – De líquido, de leitura direta 18,000  7,492  14,991  0,066  

902519 POSIÇÃO 9025 – Densímetros, areômetros, pesa-líquidos 

e instrumentos flutuantes semelhantes, termômetros, 

pirômetros, barômetros, higrômetros e psicrômetros, 

registradores ou não, mesmo combinados entre si. 90251 – 

Termômetros e pirômetros, não combinados com outros 

instrumentos: 902519 – Outros 9,294  3,000  2,500  0,046  

902610 POSIÇÃO 9026 – Instrumentos e aparelhos para medida 

ou controle da vazão (caudal*), do nível, da pressão ou de 

outras características variáveis dos líquidos ou gases (por 

exemplo, medidores de vazão (caudal*), indicadores de 

nível, manômetros, contadores de calor), exceto os 

instrumentos e aparelhos das posições 90.14, 90.15, 90.28 

ou 90.32. 902610 – – Para medida ou controle da vazão 

(caudal*) ou do nível dos líquidos 12,373  0,000  0,000  0,000  

902620 902620 – – Para medida ou controle da pressão 16,760  4,290  10,364  0,000  

902680 902680 – Outros instrumentos e aparelhos 16,564  0,000  0,000  0,000  

902690 902690 – Partes e acessórios 15,272  0,000  1,668  0,000  

902710 POSIÇÃO 9027 – Instrumentos e aparelhos para análises 

físicas ou químicas (por exemplo, polarímetros, 

refratômetros, espectrômetros, analisadores de gases ou de 

fumaça (fumos*)); instrumentos e aparelhos para ensaios 

de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou 

semelhantes ou para medidas calorimétricas, acústicas ou 

fotométricas (incluindo os indicadores de tempo de 13,948  0,000  0,000  0,311  
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exposição); micrótomos. 90271000 – Analisadores de 

gases ou de fumaça (fumos*) 

902720 902720 – – Cromatógrafos e aparelhos de eletroforese 2,800  0,000  0,000  0,000  

902730 902730 – – Espectrômetros, espectrofotômetros e 

espectrógrafos que utilizem radiações ópticas (UV, 

visíveis, IV) 9,284  0,000  .. 0,000  

902750 902750 – Outros aparelhos e instrumentos que utilizem 

radiações ópticas (UV, visíveis, IV) 11,643  0,000  0,000  0,000  

902780 902780 – Outros instrumentos e aparelhos 8,696  0,000  0,000  0,045  

902790 902790 – Micrótomos; partes e acessórios 3,468  0,004  0,000  0,179  

902810 902810 – Contadores de gases 10,396  0,000  0,000  0,023  

902820 902820 –Contadores de líquidos 17,159  7,498  3,167  0,005  

903010 903010 – Instrumentos e aparelhos para medida ou 

detecção de radiações ionizantes 13,997  0,000  7,500  0,011  

903020 903020 – Osciloscópios e oscilógrafos 2,400  0,000  5,000  0,000  

903031 90303 – – Outros aparelhos e instrumentos para medida ou 

controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência: 

90303100 – Multímetros, sem dispositivo registrador 13,997  0,000  0,000  0,237  

903032 90303 – Outros aparelhos e instrumentos para medida ou 

controle da tensão, intensidade, resistência ou da potência: 

90303200 – Multímetros, com dispositivo registrador 13,790  0,000  3,655  0,000  

903033 903033 – Outros, sem dispositivo registrador 90303390 – 

Outros 13,929  0,000  5,000  0,059  

903039 903039 – Outros, com dispositivo registrador 12,894  0,000  0,000  0,000  

903083  .. .. 0,000  .. 

903084 903084 – Outros, com dispositivo registrador 90308490 – 

Outros 4,658  0,000  0,000  0,000  

903089 90308 – Outros instrumentos e aparelhos: 903089 – Outros 7,102  0,000  0,000  0,072  

903090 903090 – Partes e acessórios 10,983  0,039  0,000  0,000  

903120 POSIÇÃO 9031 – Instrumentos, aparelhos e máquinas de 

medida ou controle, não especificados nem compreendidos 

noutras posições do presente Capítulo; projetores de perfis. 

903120 –Bancos de ensaio 13,859  0,000  0,000  0,120  

903149 90314 – Outros instrumentos e aparelhos ópticos: 903149 

– Outros 4,570  0,000  0,000  0,000  

903180 903180 – Outros instrumentos, aparelhos e máquinas 

9031809 – Outros 10,349  2,503  0,000  0,000  

903190 903190 – – Partes e acessórios 13,735  0,026  0,000  0,000  

903210 POSIÇÃO 9032 – Instrumentos e aparelhos para regulação 

ou controle, automáticos. 903210 – – Termostatos 17,575  5,000  0,000  0,021  

903220 903220 – Manostatos (pressostatos) 16,669  14,988  24,117  0,015  

903281 90328 – Outros instrumentos e aparelhos: 90328100 – 

Hidráulicos ou pneumáticos 17,940  0,000  25,074  0,000  

903290 903290 – – Partes e acessórios 9032909 – Outros 10,465  0,087  14,974  0,220  

903300 903300 – Partes e acessórios não especificados nem 

compreendidos noutras posições do presente Capítulo, para 

máquinas, aparelhos, instrumentos ou artigos do Capítulo 

90. 15,258  0,000  1,249  0,137  

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, se comparado com EUA, EU e México, o Brasil apresenta tarifas 

substancialmente superiores. 
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Figura 9.7: Tarifas comparadas de equipamento de monitoramento, análise e avaliação ambiental (90) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Nos produtos relativos a equipamentos de monitoramento, análise e avaliação ambiental, 

o Brasil tem balança comercial predominantemente negativa. Destaca-se o fluxo de 

instrumentos e aparelhos para medida ou controle da vazão (caudal), do nível, da 

pressão ou de outras características variáveis dos líquidos ou gases (por exemplo, 

medidores de vazão (caudal), indicadores de nível, manômetros, contadores de calor), 

para medida ou controle da vazão (caudal) ou do nível dos líquidos (SH 902620). O fluxo 

de comércio brasileiro está expresso na tabela abaixo. 

 
Tabela 9.14: Fluxos de comércio de equipamento de monitoramento, análise e avaliação ambiental (90) 

HS Exportação Brasil 

(US$) 

Importação Brasil 

(US$) 

Saldo Soma do fluxo 

900580 3.043 427.286 -424.243 430.329 

901530 111.070 5.684.298 -5.573.228 5.795.368 

901540 162.333 1.316.144 -1.153.811 1.478.477 

901580 3.438.520 49.817.121 -46.378.601 53.255.641 

901590 2.971.453 13.527.196 -10.555.743 16.498.649 

902511 71.429 1.438.739 -1.367.310 1.510.168 

902519 1.384.208 23.444.269 -22.060.061 24.828.477 

902610 30.122.041 74.857.551 -44.735.510 104.979.592 

902620 30.009.984 81.241.211 -51.231.227 111.251.195 

902680 5.488.697 24.109.892 -18.621.195 29.598.589 

902710 17.569.133 93.053.984 -75.484.851 110.623.117 

902720 235.774 41.478.762 -41.242.988 41.714.536 

902730 422.234 28.691.435 -28.269.201 29.113.669 

902750 1.573.672 122.277.217 -120.703.545 123.850.889 

902780 5.006.338 157.104.959 -152.098.621 162.111.297 

902790 10.386.838 125.046.284 -114.659.446 135.433.122 

902810 4.343.896 7.625.068 -3.281.172 11.968.964 

902820 32.436.206 16.658.666 15.777.540 49.094.872 

903010 1.766.666 8.612.789 -6.846.123 10.379.455 

903020 126.402 2.816.050 -2.689.648 2.942.452 

903031 312.109 5.667.332 -5.355.223 5.979.441 

903032 17.788 754.961 -737.173 772.749 

903033 2.878.080 26.089.293 -23.211.213 28.967.373 

903039 1.320.108 20.067.977 -18.747.869 21.388.085 

903084 3.558.784 10.885.308 -7.326.524 14.444.092 

903089 1.908.575 24.530.046 -22.621.471 26.438.621 

903090 5.915.574 18.942.258 -13.026.684 24.857.832 

903120 7.668.157 32.778.351 -25.110.194 40.446.508 
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903149 1.786.492 61.959.256 -60.172.764 63.745.748 

903180 43.177.821 267.012.447 -223.834.626 310.190.268 

903190 5.915.574 43.679.931 -37.764.357 49.595.505 

903210 2.630.540 24.314.876 -21.684.336 26.945.416 

903220 1.087.312 13.661.142 -12.573.830 14.748.454 

903281 1.376.706 3.725.635 -2.348.929 5.102.341 

903290 4.471.603 83.785.270 -79.313.667 88.256.873 

903300 2.289.258 13.948.531 -11.659.273 16.237.789 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

f) Proteção de recursos naturais (56 e 95) 

 

Os bens classificados como importantes para proteção de recursos naturais estão contidos 

nos Capítulos 56 e 96. Os três tipos de bens relacionados à atividade pesqueira, como, 

por exemplo, anzóis e rede de pesca. 
 

Tabela 9.15: Tarifas comparadas de proteção de recursos naturais (56 e 95) 
HS Descrição do bem Tarifa

s 

Brasil 

Tarifa

s EUA 

Tarifa

s 

Méxic

o 

Tarifa

s EU 

 

560811 

CAPÍTULO 56 – Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios 

especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria POSIÇÃO 

5608 – Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, obtidas a 

partir de cordéis, cordas ou cabos; redes confeccionadas para a pesca 

e outras redes confeccionadas, de matérias têxteis. 56081 – De 

matérias têxteis sintéticas ou artificiais: 560811 – Redes 

confeccionadas para a pesca 18,087  7,052  23,000  

 

 

 

 

 

1,7 

560890 POSIÇÃO 5608 – Redes de malhas com nós, em panos ou em peça, 

obtidas a partir de cordéis, cordas ou cabos; redes confeccionadas 

para a pesca e outras redes confeccionadas, de matérias têxteis. 

560890 – Outras 18,050  7,581  23,000  

 

 

3,6 

950720 POSIÇÃO 9507 – Varas (Canas*) de pesca, anzóis e outros artigos 

para a pesca à linha; puçás (camaroeiros*) e redes semelhantes para 

qualquer finalidade; iscas e chamarizes (exceto os das posições 

92.08 ou 97.05) e artigos semelhantes de caça. 950720 – Anzóis, 

mesmo montados em sedelas (terminais*) 21,500  3,635  25,000  

 

 

 

 

1,4 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, se comparado com EUA, EU e México, o Brasil apresenta tarifas 

substancialmente mais elevadas nos classificados como de proteção aos recursos naturais. 

EUA e EU, por sua vez, apresentam tarifas consideravelmente mais baixas, como se 

corrobora no gráfico abaixo. 

 

Nos produtos relativos a produtos aptos à proteção de recursos naturais, o Brasil tem 

balança comercial predominantemente positiva. Destaca-se o grande superávit nos 

produtos relativos à pesca, expressos nos SH 560811 e 560890. O fluxo de comércio 

brasileiro está expresso na tabela abaixo. 

 
Tabela 9.16: Fluxo de comércio de produtos aptos à proteção de recursos naturais (SH 56 e 95) 

HS Exportação Brasil Importação 

Brasil 

Saldo Soma do fluxo 

560811 320.875.896 9.815.293 311.060.603 321.436.707 

560890 974.072.679 1.311.545 972.761.134 974.633.569 

950720 192.207 1.196.236 -1.004.029 1.142.927 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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g) Diminuição de ruído e vibração (84 e 90) 

 

Os bens relacionados à diminuição de ruído e de vibração estão contidos nos Capítulos 

84 e 90. A poluição sonora também constitui problema ambiental relevante na realidade 

contemporânea dos grandes centros urbanos. Os bens destinados à diminuição de ruídos 

e vibrações, portanto, têm também função ambiental. Destacam-se peças utilizadas em 

motor e instrumentos de balanceamento de peças mecânicas. 

 
Tabela 9.17: Tarifas comparadas de bens de diminuição de ruído e vibração (84 e 90) 

HS Descrição do bem Tarifa

s 

Brasil 

Tarifa

s EUA 

Tarifas 

México 

Tarifas 

EU 

 

840991 

CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes POSIÇÃO 

8409 – Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente 

destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08. 84099 – 

Outras: 840991 – Reconhecíveis como exclusiva ou 

principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por 

centelha (faísca*) 12,883  0,838  0,500  0,444  

840999 Outras: 840999 – Outras 10,367  0,690  0,330  0,720  

903110 CAPÍTULO 90 – Instrumentos e aparelhos de óptica, de 

fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de 

precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas 

partes e acessórios POSIÇÃO 9031 – Instrumentos, aparelhos e 

máquinas de medida ou controle, não especificados nem 

compreendidos noutras posições do presente Capítulo; 

projetores de perfis. 90311000 – Máquinas de balancear 

(equilibrar) peças mecânicas 14,000  1,525  0,000  0,396  

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, se comparado com EUA, EU e México, o Brasil apresenta tarifas 

substancialmente mais elevadas. EUA e EU, por sua vez, apresentam tarifas 

consideravelmente mais baixas, como se corrobora no gráfico abaixo. 

 

Em termos de fluxo comercial, o Brasil apresenta déficit em todos os itens, conforme 

expresso na tabela abaixo. 
 

Tabela 9.18: Fluxo de comércio de bens de diminuição de ruído e vibração (SH 84 e 90) 
HS Exportação do Brasil Importação do Brasil Saldo Soma do fluxo 

840991 372.914 491.722.512 -491.349.598 492.095.426 

840999 1.419.072 409.398.263 -407.979.191 410.817.335 

903110 791 7.040.783 -7.039.992 7.041.574 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

h) Instalações de energia renovável (SH 39, 70, 73, 76, 83, 84, 85, 90) 

 

Os bens atinentes a instalações de energia renovável estão dispostos nos Capítulos 39, 70, 

73, 76, 83, 84, 85 e 90 do Sistema Harmonizado. Dotados de importância claramente 

ambiental, esses bens contribuem para diminuição do uso de combustíveis fósseis e outras 

fontes não renováveis de energia, além de contribuírem, indiretamente, para redução de 

gases de efeito estufa. No grupo, encontram-se, bens como reservatórios e cisternas, 

turbinas, máquinas com refrigeração, trocadores de calor, instrumentos de energia eólica. 
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Tabela 9.19: Tarifas comparadas de produtos de instalações de energia renovável (39, 70, 73, 76, 83, 84, 

85, 90) 
HS Descrição do bem Tarifa

s 

Brasil 

Tarifa

s EUA 

Tarifas 

México 

Tarifa

s EU 

392510 CAPÍTULO 39 – Plástico e suas obras POSIÇÃO 3925 – Artigos 

para apetrechamento de construções, de plástico, não especificados 

nem compreendidos noutras posições. 392510 – Reservatórios, 

cisternas, cubas e recipientes análogos, de capacidade superior a 

300 l 

15,90

0  1,608  13,105  0,017  

700991 CAPÍTULO 70 – Vidro e suas obras POSIÇÃO 7009 – Espelhos 

de vidro, mesmo emoldurados, incluindo os espelhos retrovisores. 

70099 – Outros: 700991 – Não emoldurados 

13,99

0  5,392  7,493  2,455  

700992 NCM 70099200 – Emoldurados 13,95

5  6,404  14,999  2,095  

730820 CAPÍTULO 73 – Obras de ferro fundido, ferro ou aço POSIÇÃO 

7308 – Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos 

de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, 

estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares 

e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou 

aço, exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, 

barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, 

próprios para construções. 730820 – Torres e pórticos 

13,87

6  0,000  2,761  0,000  

730890 CAPÍTULO 73 – Obras de ferro fundido, ferro ou aço POSIÇÃO 

7308 – Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos 

de pontes, comportas, torres, pórticos, pilares, colunas, armações, 

estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares 

e soleiras, portas de correr, balaustradas), de ferro fundido, ferro ou 

aço, exceto as construções pré-fabricadas da posição 94.06; chapas, 

barras, perfis, tubos e semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, 

próprios para construções. 730890 – – Outros 

13,74

2  0,000  6,970  0,000  

732113  .. .. .. .. 

732119 POSIÇÃO 7321 – Aquecedores de ambiente (Fogões de sala*), 

caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluindo os que possam 

ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), 

churrasqueiras (grelhadores), braseiras, fogareiros a gás, 

aquecedores de pratos, e aparelhos não elétricos semelhantes, de 

uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço. 73211 

– Aparelhos para cozinhar e aquecedores de pratos: 73211900 – 

Outros, incluindo os aparelhos a combustíveis sólidos 

19,77

8  0,000  14,964  1,291  

732183  .. .. .. .. 

732189 73218 – Outros aparelhos: 732189 – Outros, incluindo os aparelhos 

a combustíveis sólidos 

17,68

2  0,000  14,539  0,117  

761090 CAPÍTULO 76 – Alumínio e suas obras POSIÇÃO 7610 – 

Construções e suas partes (por exemplo, pontes e elementos de 

pontes, torres, pórticos ou pilones, pilares, colunas, armações, 

estruturas para telhados, portas e janelas, e seus caixilhos, alizares 

e soleiras, balaustradas), de alumínio, exceto as construções pré-

fabricadas da posição 94.06; chapas, barras, perfis, tubos e 

semelhantes, de alumínio, próprios para construções. 761090 – 

Outros 

15,78

7  1,709  7,491  0,629  

761100 CAPÍTULO 76 – Alumínio e suas obras 761100 – Reservatórios, 

tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias 

(exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de alumínio, de 

capacidade superior a 300 l, sem dispositivos mecânicos ou 

térmicos, mesmo com revestimento interior ou calorífugo. 

14,40

6  1,501  14,905  0,072  

830630 CAPÍTULO 83 – Obras diversas de metais comuns POSIÇÃO 

8306 – Sinos, campainhas, gongos e artigos semelhantes, não 

elétricos, de metais comuns; estatuetas e outros objetos de 

ornamentação, de metais comuns; molduras para fotografias, 

gravuras ou semelhantes, de metais comuns; espelhos de metais 

comuns. 830630 – Molduras para fotografias, gravuras ou 

semelhantes; espelhos 

15,98

3  2,514  14,907  1,754  

840681 CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes POSIÇÃO 8406 

14,00

0  1,696  0,000  .. 
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– Turbinas a vapor. 84068 – Outras turbinas: 840681 – De potência 

superior a 40 MW 

840682 POSIÇÃO 8406 – Turbinas a vapor. 84068 – Outras turbinas: 

84068200 – De potência não superior a 40 MW 

12,84

8  2,820  2,455  0,944  

840690 POSIÇÃO 8406 – Turbinas a vapor. 840690 – Partes 8406902 – 

Palhetas 8,400  1,737  0,000  0,094  

841011 POSIÇÃO 8410 – Turbinas hidráulicas, rodas hidráulicas, e seus 

reguladores. 84101 – Turbinas e rodas hidráulicas: 841011 – De 

potência não superior a 1.000 kW 

13,63

5  2,084  0,000  0,012  

841012 84101 – – Turbinas e rodas hidráulicas: 841012 – De potência 

superior a 1.000 kW, mas não superior a 10.000 kW 

14,00

0  3,725  0,000  0,000  

841013 841013 – De potência superior a 10.000 kW .. 0,346  0,000  0,000  

841090 841090 – Partes, incluindo os reguladores 11,93

7  1,635  0,000  0,366  

841181 POSIÇÃO 8411 – Turborreatores, turbopropulsores e outras 

turbinas a gás. 84118 – Outras turbinas a gás: 841181 – De potência 

não superior a 5.000 kW 0,000  0,534  0,000  1,959  

841182 CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes. POSIÇÃO 8411 

– Turborreatores, turbopropulsores e outras turbinas a gás. 84118 – 

Outras turbinas a gás: 

841182 – De potência superior a 5.000 kW 0,000  0,713  0,000  0,714  

841199 84119 – – Partes: 84119900 – Outras 0,000  0,230  0,000  0,409  

841280 POSIÇÃO 8412 – Outros motores e máquinas motrizes. 84128000 

– Outros 

14,00

0  0,000  7,490  0,070  

841290 841290 – Partes 13,85

4  0,000  0,000  0,059  

841581 POSIÇÃO 8415 – Máquinas e aparelhos de ar-condicionado que 

contenham um ventilador motorizado e dispositivos próprios para 

modificar a temperatura e a umidade, incluindo as máquinas e 

aparelhos em que a umidade não seja regulável separadamente. 

84158 – Outros: 841581 – Com dispositivo de refrigeração e 

válvula de inversão do ciclo térmico (bombas de calor reversíveis) 

16,00

0  0,224  14,817  0,822  

841861 POSIÇÃO 8418 – Refrigeradores, congeladores (freezers) e outros 

materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com 

equipamento elétrico ou outro; bombas de calor, excluindo as 

máquinas e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15. 84186 

– Outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio; 

bombas de calor: 84186100 – Bombas de calor, exceto as máquinas 

e aparelhos de ar-condicionado da posição 84.15 

13,75

8  0,000  9,950  0,429  

841869 841869 – — Outros 13,57

0  0,000  11,921  0,107  

841919 POSIÇÃO 8419 – Aparelhos, dispositivos ou equipamentos de 

laboratório, mesmo aquecidos eletricamente (exceto os fornos e 

outros aparelhos da posição 85.14), para tratamento de matérias por 

meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais 

como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, 

esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, 

vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso 

doméstico; aquecedores de água não elétricos, de aquecimento 

instantâneo ou de acumulação. 

841919 – Outros 

18,85

8  0,000  8,685  0,156  

841990 POSIÇÃO 8419 – Aparelhos, dispositivos ou equipamentos de 

laboratório, mesmo aquecidos eletricamente (exceto os fornos e 

outros aparelhos da posição 85.14), para tratamento de matérias por 

meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais 

como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, retificação, 

esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, evaporação, 

vaporização, condensação ou arrefecimento, exceto os de uso 

doméstico; aquecedores de água não elétricos, de aquecimento 

instantâneo ou de acumulação. 841990 – – Partes 8419903 – De 

trocadores de calor, de placas 

11,73

4  0,442  0,001  0,121  

848340 POSIÇÃO 8483 – Árvores (Veios*) de transmissão (incluindo as 

árvores de cames e virabrequins (cambotas*)) e manivelas; mancais 

(chumaceiras) e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos 

de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de 

15,90

6  1,008  0,002  0,690  
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transmissão e variadores de velocidade, incluindo os conversores 

de torque (binários*); volantes e polias, incluindo as polias para 

cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluindo as 

juntas de articulação. 848340 – – Engrenagens e rodas de fricção, 

exceto rodas dentadas simples e outros órgãos elementares de 

transmissão apresentados separadamente; eixos de esferas ou de 

roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e 

variadores de velocidade, incluindo os conversores de torque 

(binários*) 

848360 848360 – Embreagens e dispositivos de acoplamento, incluindo as 

juntas de articulação. 8483601 – Embreagens 

13,93

3  0,494  8,329  0,165  

850161 POSIÇÃO 8501 – Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos 

eletrogêneos. 85016 – – Geradores de corrente alternada 

(alternadores): 

850161 – De potência não superior a 75 kVA 

13,98

0  0,513  14,875  0,262  

850162 CAPÍTULO 85 – Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas 

partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos 

de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e 

suas partes e acessórios. POSIÇÃO 8501 – Motores e geradores, 

elétricos, exceto os grupos eletrogêneos. 85016 – Geradores de 

corrente alternada (alternadores): 850162 – De potência superior a 

75 kVA, mas não superior a 375 kVA 

13,16

2  0,574  13,494  0,195  

850163 85016 – – Geradores de corrente alternada (alternadores): 

850163 – De potência superior a 375 kVA, mas não superior a 750 

kVA 

10,88

0  0,723  13,904  0,374  

850164 85016400 – De potência superior a 750 kVA 13,70

8  2,091  4,901  0,029  

850231 POSIÇÃO 8502 – Grupos eletrogêneos e conversores rotativos 

elétricos. 

85023 – Outros grupos eletrogêneos: 85023100 – De energia eólica 

14,00

0  0,418  5,884  0,001  

850239 POSIÇÃO 8502 – Grupos eletrogêneos e conversores rotativos 

elétricos. 

85023 – Outros grupos eletrogêneos: 85023900 – Outros 

14,00

0  0,158  3,725  0,054  

850300 POSIÇÃO 850300 – Partes reconhecíveis como exclusiva ou 

principalmente destinadas às máquinas das posições 85.01 ou 

85.02. 

13,19

1  1,934  0,030  0,726  

850421 85042 – Transformadores de dielétrico líquido: 85042100 – De 

potência não superior a 650 kVA 8,112  0,000  2,000  0,103  

850422 85042 – Transformadores de dielétrico líquido: 85042200 – De 

potência superior a 650 kVA, mas não superior a 10.000 kVA 

13,86

7  0,000  4,690  0,001  

850423 POSIÇÃO 8504 – Transformadores elétricos, conversores elétricos 

estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de 

auto-indução. 85042 – Transformadores de dielétrico líquido: 

85042300 – De potência superior a 10.000 kVA 

13,90

7  0,667  3,326  0,004  

850431 850431 – De potência não superior a 1 kVA 08504319 – Outros 14,11

4  1,475  1,430  0,469  

850432 850432 – De potência superior a 1 kVA, mas não superior a 16 kVA 17,99

0  0,828  3,329  0,406  

850433 85043300 – De potência superior a 16 kVA, mas não superior a 500 

kVA 

13,83

5  0,044  4,995  0,376  

850434 85043400 – De potência superior a 500 kVA 14,00

0  0,708  4,611  0,006  

850440 850440 – Conversores estáticos 8504402 – Retificadores, exceto 

carregadores de acumuladores 

16,61

0  0,357  2,298  0,450  

850490 POSIÇÃO 8504 – Transformadores elétricos, conversores elétricos 

estáticos (retificadores, por exemplo), bobinas de reatância e de 

auto-indução. 850490 – Partes 

14,94

8  0,508  0,045  0,454  

850720 POSIÇÃO 8507 – Acumuladores elétricos e seus separadores, 

mesmo de forma quadrada ou retangular. 850720 – Outros 

acumuladores de chumbo 

17,86

9  1,925  5,999  0,406  

853710 POSIÇÃO 8537 – Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e 

outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 85.35 ou 

85.36, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica, 

incluindo os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 

90, bem como os aparelhos de comando numérico, exceto os 

11,33

8  1,196  2,900  0,444  
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aparelhos de comutação da posição 85.17. 853710 – Para uma 

tensão não superior a 1.000 V 

853720 POSIÇÃO 8537 – Quadros, painéis, consoles, cabinas, armários e 

outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 85.35 ou 

85.36, para comando elétrico ou distribuição de energia elétrica, 

incluindo os que incorporem instrumentos ou aparelhos do Capítulo 

90, bem como os aparelhos de comando numérico, exceto os 

aparelhos de comutação da posição 85.17. 853720 – Para uma 

tensão superior a 1.000 V 8,914  1,583  4,963  0,119  

854140 854140 – Dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluindo as 

células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; 

diodos emissores de luz (LED) 541403 – Células fotovoltaicas em 

módulos ou painéis 

 1,879  0,000  0,000  0,000  

900190 CAPÍTULO 90 – Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, 

de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; 

instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e 

acessórios. POSIÇÃO 9001 – Fibras ópticas e feixes de fibras 

ópticas; cabos de fibras ópticas, exceto os da posição 85.44; 

matérias polarizantes em folhas ou em placas; lentes (incluindo as 

de contato), prismas, espelhos e outros elementos de óptica, de 

qualquer matéria, não montados, exceto os de vidro não trabalhado 

opticamente. 900190 – Outros 

 

17,65

6  1,163  0,000  1,105  

900290 90029000 – Outros 15,90

2  1,129  0,000  2,292  

901380 901380 – Outros dispositivos, aparelhos e instrumentos 

 8,987  2,173  0,000  0,830  

901390 POSIÇÃO 9013 – Dispositivos de cristais líquidos que não 

constituam artigos compreendidos mais especificamente noutras 

posições; lasers, exceto diodos laser; outros aparelhos e 

instrumentos de óptica, não especificados nem compreendidos 

noutras posições do presente Capítulo. 90139000 – Partes e 

acessórios 

12,56

4  4,694  0,000  0,174  

903289 POSIÇÃO 9032 – Instrumentos e aparelhos para regulação ou 

controle, automáticos. 90328 – Outros instrumentos e aparelhos: 

903289 – Outros 

13,06

3  0,381  5,065  0,181  

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

No cotejo com EUA, EU e México, o Brasil apresenta perfil tarifário substancialmente 

superior em matéria de bens destinados às instalações de energia renovável. EUA e EU, 

por sua vez, apresentam tarifas consideravelmente mais baixas, como se corrobora no 

gráfico abaixo. 
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Figura 9.8: Tarifas comparadas de produtos de instalações de energia renovável (39, 70, 73, 76, 83, 84, 

85, 90) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Nos produtos relativos aos produtos de instalações de energia renovável, o Brasil tem 

balança comercial predominantemente negativa. Destaca-se o fluxo de engrenagens e 

rodas de fricção, exceto rodas dentadas simples e outros órgãos elementares de 

transmissão apresentados separadamente; eixos de esferas ou de roletes; redutores, 

multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluindo os 

conversores de torque (binários) (HS 848340), que soma valor superior a meio bilhão de 

dólares, com grande déficit para o Brasil.  

 

O fluxo de comércio brasileiro está expresso na tabela abaixo. 

 
Tabela 9.20: Fluxos de comércio de produtos de instalações de energia renovável (39, 70, 73, 76, 83, 84, 

85, 90) 
HS Exportação 

Brasil 

Importação 

Brasil 

Saldo Soma do fluxo 

392510 5.091.366 858.701 4.232.665 5.950.067 

700991 1.013.501 6.798.240 -5.784.739 7.811.741 

700992 708.273 6.339.150 -5.630.877 7.047.423 

730820 29.432.857 3.317.628 26.115.229 32.750.485 

730890 58.609.019 67.052.520 -8.443.501 125.661.539 

732119 1.156.099 2.940.228 -1.784.129 4.096.327 

732189 1.218.574 1.086.417 132.157 2.304.991 

761090 5.213.648 15.576.728 -10.363.080 20.790.376 

761100 36.715 182.173 -145.458 218.888 

830630 60.797 1.854.695 -1.793.898 1.915.492 

840681 18.750.964 55.538.879 -36.787.915 74.289.843 

840682 36.519.431 302.315 36.217.116 36.821.746 

840690 4.850.291 34.458.030 -29.607.739 39.308.321 

841011 334.477 306.304 28.173 640.781 

841012 11.118 861.533 -850.415 872.651 

841013 10.118.867 1.239.985 8.878.882 11.358.852 

841181 32.550.722 4.011.012 28.539.710 36.561.734 

841182 1.901.310 40.933.233 -39.031.923 42.834.543 

841199 15.327.100 71.436.117 -56.109.017 86.763.217 

841280 276.355 929.802 -653.447 1.206.157 

841290 5.712.415 40.162.052 -34.449.637 45.874.467 

841581 589.435 8.254.699 -7.665.264 8.844.134 

841861 125.034 2.199.676 -2.074.642 2.324.710 
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841869 32.603.461 99.262.485 -66.659.024 131.865.946 

841919 689.419 5.234.389 -4.544.970 5.923.808 

841990 9.511.248 51.936.260 -42.425.012 61.447.508 

848340 92.694.351 414.253.554 -321.559.203 506.947.905 

848360 6.743.002 45.066.453 -38.323.451 51.809.455 

850161 5.585.180 3.282.605 2.302.575 8.867.785 

850162 36.334.274 14.639.485 21.694.789 50.973.759 

850163 2.871.740 3.515.313 -643.573 6.387.053 

850164 18.968.936 27.590.917 -8.621.981 46.559.853 

850231 22.770.364 280.065 22.490.299 23.050.429 

850239 211.200 358.135.152 -357.923.952 358.346.352 

850300 449.183.061 168.413.635 280.769.426 617.596.696 

850421 17.366.150 22.438.044 -5.071.894 39.804.194 

850422 8.145.019 5.345.956 2.799.063 13.490.975 

850423 122.050.059 84.853.268 37.196.791 206.903.327 

850431 6.062.140 62.778.173 -56.716.033 68.840.313 

850432 645.776 16.880.297 -16.234.521 17.526.073 

850433 1.285.930 2.110.349 -824.419 3.396.279 

850434 3.635.888 3.323.466 312.422 6.959.354 

850440 74.739.840 672.854.088 -598.114.248 747.593.928 

850490 10.522.800 63.776.160 -53.253.360 74.298.960 

850720 7.389.457 86.283.536 -78.894.079 93.672.993 

853710 99.477.178 277.212.028 -177.734.850 376.689.206 

853720 20.521.432 75.755.102 -55.233.670 96.276.534 

854140 2.867.496 1.110.017.915 -1.107.150.419 1.112.885.411 

900190 2.119.357 6.719.137 -4.599.780 8.838.494 

900290 855.180 5.412.973 -4.557.793 6.268.153 

901380 5.354.193 41.744.300 -36.390.107 47.098.493 

901390 257.301 3.598.443 -3.341.142 3.855.744 

903289 228.368.526 590.827.372 -362.458.846 819.195.898 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

i) Gestão de resíduos sólidos e perigosos e sistemas de reciclagem (39, 40, 76, 84, 

85) 

 

A gestão de resíduos sólidos abarca produtos classificados nos seguintes capítulos b do 

sistema harmonizado: 39, 40, 76, 85 e 85. Desse conjunto de produtos, destacam-se os 

recipientes tubulares de alumínio, aparelhos de destilação, aparelhos de secar garrafas e 

outros recipientes, rolos e cilindros compressores, máquinas de moer ou pulverizar. Como 

se verifica, os produtos podem ser usados na gestão de resíduos sólidos, reciclagem e de 

outras formas desvinculadas à gestão e recuperação de materiais. 

 
Tabela 9.21: Tarifas comparadas de gestão de resíduos sólidos e perigosos e sistemas de reciclagem (39, 

40, 76, 84, 85) 
HS Descrição do bem Tarifa

s 

Brasil 

Tarifa

s EUA 

Tarifas 

México 

Tarifas 

UE 

392010 CAPÍTULO 39 – Plástico e suas obras POSIÇÃO 3920 – Outras 

chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não 

alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem 

associadas de forma semelhante a outras matérias. 392010 – De 

polímeros de etileno 3920109 – Outras 4,316  1,247  0,000  0,262  

400259 CAPÍTULO 40 – Borracha e suas obras POSIÇÃO 4002 – 

Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em 

formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; misturas dos 

produtos da posição 40.01 com produtos da presente posição, 

em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras. 40025 – 

Borracha de acrilonitrila- utadieno (NBR): 400259 – Outras 23,151  0,000  6,250  0,000  

761290 CAPÍTULO 76 – Alumínio e suas obras POSIÇÃO 7612 – 

Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes 

semelhantes (incluindo os recipientes tubulares, rígidos ou 

flexíveis) para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos 4,097  1,075  7,500  0,306  
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ou liquefeitos), de alumínio, de capacidade não superior a 300 

l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com 

revestimento interior ou calorífugo. 761290 – Outros 7612901 

– Recipientes tubulares 

840219 CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 

aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes POSIÇÃO 

8402 – Caldeiras de vapor (geradores de vapor), excluindo as 

caldeiras para aquecimento central concebidas para produção de 

água quente e vapor de baixa pressão; caldeiras denominadas 

“de água superaquecida”. 84021 – Caldeiras de vapor: 840219 11,397  0,882  15,000  0,005  

840290 840290 – Partes 14,000  2,360  0,000  0,569  

841780 POSIÇÃO 8417 – Fornos industriais ou de laboratório, 

incluindo os incineradores, não elétricos. 841780 – Outros 9,302  2,593  3,750  0,082  

841790 POSIÇÃO 8417 – Fornos industriais ou de laboratório, 

incluindo os incineradores, não elétricos. 841790 – Partes 13,923  2,448  0,000  0,087  

841940 POSIÇÃO 8419 – Aparelhos, dispositivos ou equipamentos de 

laboratório, mesmo aquecidos eletricamente (exceto os fornos e 

outros aparelhos da posição 85.14), para tratamento de matérias 

por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, 

tais como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, 

retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, secagem, 

evaporação, vaporização, condensação ou arrefecimento, 

exceto os de uso doméstico; aquecedores de água não elétricos, 

de aquecimento instantâneo ou de acumulação. 841940 – 

Aparelhos de destilação ou de retificação 14,000  0,000  1,000  0,090  

842220 POSIÇÃO 8422 – Máquinas de lavar louça; máquinas e 

aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; 

máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular 

garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e 

aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes 

semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar ou 

embalar mercadorias (incluindo as máquinas e aparelhos para 

embalar com película termo-retrátil); máquinas e aparelhos para 

gaseificar bebidas. 84222000 – Máquinas e aparelhos para 

limpar ou secar garrafas ou outros recipientes 13,691  0,000  5,000  0,032  

842290 POSIÇÃO 8422 – Máquinas de lavar louça; máquinas e 

aparelhos para limpar ou secar garrafas ou outros recipientes; 

máquinas e aparelhos para encher, fechar, arrolhar ou rotular 

garrafas, caixas, latas, sacos ou outros recipientes; máquinas e 

aparelhos para capsular garrafas, vasos, tubos e recipientes 

semelhantes; outras máquinas e aparelhos para empacotar ou 

embalar mercadorias (incluindo as máquinas e aparelhos para 

embalar com película termo-retrátil); máquinas e aparelhos para 

gaseificar bebidas. 842290 – – Partes 14,914  0,000  0,000  0,119  

842833 POSIÇÃO 8428 – Outras máquinas e aparelhos de elevação, de 

carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo, 

elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos). 

84283 – Outros aparelhos elevadores ou transportadores, de 

ação contínua, para mercadorias: 842833 – Outros, de tira ou 

correia 13,936  0,000  0,005  0,000  

842940 POSIÇÃO 8429 – Bulldozers, angledozers, niveladores, raspo-

transportadores (scrapers), pás mecânicas, escavadores, 

carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou 

cilindros compressores, autopropulsados. 842940 – 

Compactadores e rolos ou cilindros compressores 13,634  0,000  0,000  0,000  

846291 84629 – Outras: 846291 – Prensas hidráulicas 13,975  3,654  3,750  0,577  

846596 POSIÇÃO 8465 – Máquinas-ferramentas (incluindo as 

máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer 

outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha 

endurecida, plástico duro ou matérias duras semelhantes. 84659 

– – Outras: 846596 – Máquinas para fender, seccionar ou 

desenrolar 14,000  1,849  0,000  0,162  

846599 84659 – Outras: 846599 – Outras 14,000  1,771  1,250  0,127  

846694 POSIÇÃO 8466 – Partes e acessórios reconhecíveis como 

exclusiva ou principalmente destinados às máquinas das 

posições 84.56 a 84.65, incluindo os porta-peças e porta- 13,986  1,864  0,000  0,085  
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ferramentas, as fieiras de abertura automática, os dispositivos 

divisores e outros dispositivos especiais, para estas máquinas; 

porta-ferramentas para ferramentas manuais de todos os tipos. 

84669 – Outros: 846694 – Para máquinas das posições 84.62 ou 

84.63 

847420 847420 – Máquinas e aparelhos para esmagar, moer ou 

pulverizar 13,989  0,000  9,440  0,000  

847982 POSIÇÃO 8479 – Máquinas e aparelhos mecânicos com função 

própria, não especificados nem compreendidos noutras posições 

deste Capítulo. 84798 – Outras máquinas e aparelhos: 847982 – 

Para misturar, amassar, esmagar, moer, separar, peneirar, 

homogeneizar, emulsionar ou agitar 13,511  0,000  5,999  0,175  

847989 84798 – Outras máquinas e aparelhos: 847989 – Outros 11,821  0,612  7,320  0,267  

847990 847990 – – Partes 14,702  0,000  0,002  0,142  

850590 CAPÍTULO 85 – Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e 

suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, 

aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som 

em televisão, e suas partes e acessórios 

POSIÇÃO 8505 – Eletroímãs; ímãs permanentes e artigos 

destinados a tornarem-se ímãs permanentes após magnetização; 

placas, mandris e dispositivos semelhantes, magnéticos ou 

eletromagnéticos, de fixação; acoplamentos, embreagens, 

variadores de velocidade e freios (travões), eletromagnéticos; 

cabeças de elevação eletromagnéticas. 850590 – – Outros, 

incluindo as partes 14,581  0,351  0,000  0,174  

851410 POSIÇÃO 8514 – Fornos elétricos industriais ou de laboratório, 

incluindo os que funcionam por indução ou por perdas 

dielétricas; outros aparelhos industriais ou de laboratório para 

tratamento térmico de matérias por indução ou por perdas 

dielétricas. 851410 – Fornos de resistência (de aquecimento 

indireto) 13,961  0,000  10,000  0,241  

851420 851420 – Fornos que funcionam por indução ou por perdas 

dielétricas 

8514201 – Por indução 14,000  1,416  5,000  0,602  

851430 851430 – Outros fornos 13,998  1,103  2,140  0,631  

851490 851490 – Partes 13,990  1,606  0,000  0,612  

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Na comparação com EUA, EU e México, o Brasil apresenta tarifas mais elevadas. EUA 

e EU, por sua vez, têm tarifas consideravelmente mais baixas, como se corrobora no 

gráfico abaixo. 
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Figura 9.9: Tarifas comparadas de gestão de resíduos sólidos e perigosos e sistemas de reciclagem (39, 

40, 76, 84, 85) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Nos produtos relativos à gestão de resíduos sólidos e perigosos e sistemas de reciclagem, 

o Brasil tem balança comercial predominantemente negativa. Destaca-se o fluxo dos itens 

classificados no Sistema Harmonizado 847989, cujo déficit soma mais de meio bilhão 

(2019). O fluxo de comércio brasileiro está expresso na tabela abaixo. 

 
Tabela 9.22: Fluxos de comércio de gestão de resíduos sólidos e perigosos e sistemas de reciclagem (39, 

40, 76, 84, 85) 

HS Exportação 

Brasil 

Importação Brasil Saldo Soma do fluxo 

392010 117.635.659 139.530.253 -21894594 257.165.912 

400259 6.567.282 7.291.357 -724075 13.858.639 

761290 72.371.017 12.658.278 59712739 85.029.295 

840219 7.179.919 439.832 6740087 7.619.751 

840290 6.613.775 7.362.364 -748589 13.976.139 

841780 1.033.638 61.266.173 -60232535 62.299.811 

841940 34.009.413 4.294.596 29714817 38.304.009 

842220 6.764.796 6.311.659 453137 13.076.455 

842290 934.524 71.986.985 -71052461 72.921.509 

842833 17.545.983 14.712.742 2833241 32.258.725 

842940 25.865.156 6.487.692 19377464 32.352.848 

846291 44.526.044 15.421.334 29104710 59.947.378 

846596 17.215.943 1.114.453 16101490 18.330.396 

846599 2.545.083 9.557.205 -7012122 12.102.288 

846694 8.391.227 50.541.379 -42150152 58.932.606 

847420 33.893.905 49.662.374 -15768469 83.556.279 

847982 39.409.612 73.595.069 -34185457 113.004.681 

847989 16.074.301 532.001.311 -515927010 548.075.612 

847990 134.772.726 119.155.199 15617527 253.927.925 

850590 19.873.641 24.009.110 -4135469 43.882.751 

851410 3.787.950 30.045.409 -26257459 33.833.359 

851420 2.721.908 4.688.095 -1966187 7.410.003 

851430 1.899.745 9.312.427 -7412682 11.212.172 

851490 1.978.261 7.966.209 -5987948 9.944.470 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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j) Limpeza ou correção de solo e água (84, 85, 89) 

 

Os bens destinados à limpeza e correção do solo estão dispostos nos capítulos 84, 85 e 89 

do sistema harmonizado. Aquecedores de solo, centrífugas e secadores são alguns dos 

produtos considerados importantes para limpeza e correção do solo. 

 
Tabela 9.23: Tarifas comparadas de produtos de limpeza ou correção de solo e água (84, 85, 89) 

 
HS Descrição do bem Tarifas 

Brasil 

Tarifas 

EUA 

Tarifas 

México 

Tarifas 

UE 

842119 CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, caldeiras, 

máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 

partes POSIÇÃO 8421 – Centrifugadores, incluindo os 

secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar 

líquidos ou gases. 84211 – – Centrifugadores, incluindo 

os secadores centrífugos: 842119 – — Outros 13,964  

0,193  

5,960  

0,046  

842191 84219 – – Partes: 842191 – De centrifugadores, 

incluindo as dos secadores centrífugos 9,725  

0,000  

0,000  

0,033  

851629 CAPÍTULO 85 – Máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de 

reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 

reprodução de imagens e de som em televisão, e suas 

partes e acessórios POSIÇÃO 8516 – Aquecedores 

elétricos de água, incluindo os de imersão; aparelhos 

elétricos para aquecimento de ambientes, do solo ou para 

usos semelhantes; aparelhos eletrotérmicos para arranjos 

do cabelo (por exemplo, secadores de cabelo, frisadores, 

aquecedores de ferros de frisar) ou para secar as mãos; 

ferros elétricos de passar; outros aparelhos 

eletrotérmicos de uso doméstico; resistências de 

aquecimento, exceto as da posição 85.45. 85162 – 

Aparelhos elétricos para aquecimento de ambientes, do 

solo ou para usos semelhantes: 851629 – Outros 19,780  

3,180  

14,959  

0,394  

890790 CAPÍTULO 89 – Embarcações e estruturas flutuantes 

POSIÇÃO 8907 – Outras estruturas flutuantes (por 

exemplo, balsas, reservatórios, caixões, boias de 

amarração, boias de sinalização e semelhantes). 890790 

– Outras 14,000  

0,000  

9,985  

0,005  

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, se comparado com EUA, EU e México, o Brasil apresenta tarifas 

substancialmente superiores. EUA e EU, por sua vez, apresentam tarifas 

consideravelmente mais baixas, como se corrobora no gráfico abaixo. 
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Figura 9.10: Tarifas comparadas de produtos de limpeza ou correção de solo e água (84, 85, 89) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Nos produtos relativos à limpeza e correção de solo e água, o Brasil tem balança 

comercial predominantemente negativa. O fluxo de comércio brasileiro está expresso na 

tabela abaixo. 
 

Tabela 9.24: Fluxo de comércio de produtos de limpeza ou correção de solo e água (84, 85, 89) 
HS Exportações 

Brasil 

Importações Brasil Saldo Soma de fluxos 

842119 3.091.012 24.460.731 -21.369.719 27.551.743 

842191 1.428.120 14.415.096 -12.986.976 15.843.216 

851629 68.178 5.504.637 -5.436.459 5.572.815 

890790 304.802.260 54.864.259 249.938.001 359.666.519 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

l) Tratamento de água potável e gestão de água usada (38, 56, 69, 73, 84, 85) 

 

Os bens relacionados ao tratamento de água potável aparecem nos Capítulos 38, 56, 69, 

73, 84 e 85 do sistema harmonizado. Carvões ativados, alguns produtos de porcelana, 

tubos, reservatórios metálicos, bombas (volumétricas rotativas, alternativas e manuais), 

aparelhos de laboratório diversos, aparelhos de filtrar líquidos. A maior parte dos 

produtos está situada no Capítulo 84 do sistema harmonizado. 

 
Tabela 9.25: Tarifas comparadas de tratamento de água potável e gestão de água usada (38, 56, 69, 73, 

84, 85) 
HS Descrição do bem Tarifa

s 

Brasil 

Tarifas 

EUA 

Tarifas 

México 

Tarifas 

UE 

380210 38 - Produtos diversos das indústrias químicas 

POSIÇÃO 3802 - Carvões ativados; matérias minerais 

naturais ativadas; 11,608  

1,673  

7,019  0,370  

560314 CAPÍTULO 56 – Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; 

fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de 

cordoaria POSIÇÃO 5603 – Falsos tecidos, mesmo 

impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados. 20,878  

0,000  

9,829  0,122  
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CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, 
caldeiras, máquinas, aparelhos e 

instrumentos mecânicos, e suas partes 
POSIÇÃO 8421 – Centrifugadores, 

incluindo os secadores centrífugos; 
aparelhos para filtrar ou depurar 

líquidos ou gases. 84211 – –
Centrifugadores, in

84219 – – Partes: 842191 – De 
centrifugadores, incluindo as dos 

secadores centrífugos

CAPÍTULO 85 – Máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos, e suas partes; 

aparelhos de gravação ou de 
reprodução de som, aparelhos de 

gravação ou de reprodução de imagens 
e de som em televisão, e suas partes e 

acessórios POSIÇÃO 8516 –
Aquecedores elétricos

CAPÍTULO 89 – Embarcações e 
estruturas flutuantes POSIÇÃO 8907 –

Outras estruturas flutuantes (por 
exemplo, balsas, reservatórios, caixões, 
boias de amarração, boias de sinalização 

e semelhantes). 890790 – Outras

Tarifas Brasil Tarifas EUA Tarifas México Tarifas UE
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56031 – De filamentos sintéticos ou artificiais: 560314 – 

De peso superior a 150 g/m2 

691010 CAPÍTULO 69 – Produtos cerâmicos POSIÇÃO 6910 – 

Pias, lavatórios, colunas para lavatórios, banheiras, 

bidés, sanitários, caixas de descarga (autoclismos*), 

mictórios e aparelhos fixos semelhantes para usos 

sanitários, de cerâmica. 691010 – De porcelana 15,151  

4,803  

0,000  0,944  

730300 CAPÍTULO 73 – Obras de ferro fundido, ferro ou aço 

POSIÇÃO 7302 – Elementos de vias férreas, de ferro 

fundido, ferro ou aço: trilhos (carris*), contratrilhos 

(contracarris*) e cremalheiras, agulhas, cróssimas, 

alavancas para comando de agulhas e outros elementos 

de cruzamentos e desvios, dormentes, talas de junção 

(eclissas*), coxins de trilho (carril*), cantoneiras, placas 

de apoio ou assentamento, placas de aperto, placas e 

tirantes de separação e outras peças próprias para a 

fixação, articulação, apoio ou junção de trilhos (carris*). 

730210 – – Trilhos (Carris*) 730300 – Tubos e perfis 

ocos, de ferro fundido 11,808  

0,000  

0,000  0,002  

730431 POSIÇÃO 7304 – Tubos e perfis ocos, sem costura, de 

ferro ou aço. 73043 – – Outros, de seção circular, de 

ferro ou aço não ligado: 730431 – Estirados ou 

laminados, a frio 73043190 – Outros 15,924  

0,000  

0,904  0,000  

730490 730490 – Outros 

 15,973  

0,000  

0,000  0,000  

730630 POSIÇÃO 7306 – Outros tubos e perfis ocos (por 

exemplo, soldados, rebitados, agrafados ou com os 

bordos simplesmente aproximados), de ferro ou aço. 

730630 – Outros, soldados, de seção circular, de ferro ou 

aço não ligado 12,852  

0,000  

1,670  0,000  

730690 730690 – Outros 13,935  0,000  0,000  0,000  

730900 POSIÇÃO 730900 – Reservatórios, tonéis, cubas e 

recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto 

gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro fundido, 

ferro ou aço, de capacidade superior a 300 l, sem 

dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com 

revestimento interior ou calorífugo. 9,243  

0,000  

0,000  0,227  

731010 POSIÇÃO 7310 – Reservatórios, barris, tambores, latas, 

caixas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias 

(exceto gases comprimidos ou liquefeitos), de ferro 

fundido, ferro ou aço, de capacidade não superior a 300 

l, sem dispositivos mecânicos ou térmicos, mesmo com 

revestimento interior ou calorífugo. 731010 – De 

capacidade igual ou superior a 50 l. 731010 – De 

capacidade igual ou superior a 50 l 7,388  

0,000  

0,000  0,051  

731029 731029 – Outro 9,664  0,000  0,000  0,174  

732490 POSIÇÃO 7324 – Artigos de higiene ou de toucador, e 

suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço. 732490 – 

Outros, incluindo as partes 17,966  

0,000  

14,971  0,216  

732510 POSIÇÃO 7325 – Outras obras moldadas, de ferro 

fundido, ferro ou aço. 73251000 – De ferro fundido, não 

maleável 18,000  

0,000  

0,000  0,037  

732690 CAPÍTULO 73 – Obras de ferro fundido, ferro ou aço. 

POSIÇÃO 7326 – Outras obras de ferro ou aço. 732690 

– Outras 9,007  

2,130  

0,002  0,192  

841320 CAPÍTULO 84 – Reatores nucleares, caldeiras, 

máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas 

partes 

POSIÇÃO 8413 – Bombas para líquidos, mesmo com 

dispositivo medidor; elevadores de líquidos. 84132000 – 

Bombas manuais, exceto das subposições 8413.11 ou 

8413.19 17,936  

0,000  

15,000  0,148  

841350 841350 – Outras bombas volumétricas alternativas 13,768  0,000  1,668  0,063  

841360 841360 – Outras bombas volumétricas rotativas 13,400  0,000  5,000  0,171  

841370 841370 – Outras bombas centrífugas 12,597  0,000  8,130  0,104  

841381 84138 – Outras bombas; elevadores de líquidos: 13,914  0,000  8,730  0,152  
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84138100 – Bombas 

841939 POSIÇÃO 8419 – Aparelhos, dispositivos ou 

equipamentos de laboratório, mesmo aquecidos 

eletricamente (exceto os fornos e outros aparelhos da 

posição 85.14), para tratamento de matérias por meio de 

operações que impliquem mudança de temperatura, tais 

como aquecimento, cozimento, torrefação, destilação, 

retificação, esterilização, pasteurização, estufagem, 

secagem, evaporação, vaporização, condensação ou 

arrefecimento, exceto os de uso doméstico; aquecedores 

de água não elétricos, de aquecimento instantâneo ou de 

acumulação. 84193 – Secadores: 84193900 – Outros 13,120  

0,000  

0,000  0,066  

841989 84198 – Outros aparelhos e dispositivos: 841989 – 

Outros 

08419899 – Outros 11,640  

0,812  

5,652  0,146  

842121 POSIÇÃO 8421 – Centrifugadores, incluindo os 

secadores centrífugos; aparelhos para filtrar ou depurar 

líquidos ou gases. 84212 – Aparelhos para filtrar ou 

depurar líquidos: 84212100 – Para filtrar ou depurar 

água 13,711  

0,000  

2,000  0,100  

842129 842129 – Outros 84212990 – Outros 8,123  0,000  2,220  0,006  

842199 84219 – Partes: 842199 – Outras 08421999 – Outras 6,682  0,000  0,000  0,057  

848110 POSIÇÃO 8481 – Torneiras, válvulas (incluindo as 

redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos 

semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, 

cubas e outros recipientes. 848110 – Válvulas redutoras 

de pressão 13,623  

1,136  

1,629  0,063  

848130 POSIÇÃO 8481 – Torneiras, válvulas (incluindo as 

redutoras de pressão e as termostáticas) e dispositivos 

semelhantes, para canalizações, caldeiras, reservatórios, 

cubas e outros recipientes. 84813000 – Válvulas de 

retenção 13,495  

2,290  

1,250  0,193  

848140 848140 – Válvulas de segurança ou de alívio 13,318  1,315  1,000  0,469  

848180 848180 – Outros dispositivos 8481809 – Outros 

84818099 – Outros 13,480  

2,415  

1,920  0,196  

848190 848190 – Partes 84819090 – Outras Unidade de Medida 

Estatística 14,343  

2,006  

0,000  0,376  

854370 CAPÍTULO 85 – Máquinas, aparelhos e materiais 

elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de 

reprodução de som, aparelhos de gravação ou de 

reprodução de imagens e de som em televisão, e suas 

partes e acessórios. POSIÇÃO 8543 – Máquinas e 

aparelhos elétricos com função própria, não 

especificados nem compreendidos noutras posições do 

presente Capítulo. 854370 – Outras máquinas e 

aparelhos. 8543709 – Outros. 85437099 – Outros 5,126  

1,181  

1,670  0,779  

854390 POSIÇÃO 8543 – Máquinas e aparelhos elétricos com 

função própria, não especificados nem compreendidos 

noutras posições do presente Capítulo. 854390 – Partes 12,827  

1,004  

0,000  0,001  

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Como se observa acima, se comparado com EUA, EU e México, o Brasil apresenta tarifas 

substancialmente superiores. EUA e EU, por sua vez, apresentam tarifas 

consideravelmente mais baixas, como se corrobora no gráfico abaixo. 
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Figura 9.11: Tarifas comparadas de tratamento de água potável e gestão de água usada (38, 56, 69, 73, 

84, 85) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Nos produtos relativos ao tratamento de água potável e gestão de água usada, o Brasil 

tem balança comercial predominantemente negativa. O fluxo de comércio brasileiro está 

expresso na tabela abaixo. 
 

Tabela 9.26: Fluxo de comércio de tratamento de água potável e gestão de água usada (38, 56, 69, 73, 

84, 85) 
HS Exportação 

Brasil 

Importação Brasil Saldo Soma do fluxo 

380210 1.229.837 12.489.914 -11.260.077 13.719.751 

560314 8.619.661 9.118.020 -498.359 17.737.681 

691010 206.461 3.962.406 -3.755.945 4.168.867 

730300 18.529.975 4.394.276 14.135.699 22.924.251 

730431 1.070.593 6.369.017 -5.298.424 7.439.610 

730490 579.457 10.267.088 -9.687.631 10.846.545 

730630 19.643.539 22.621.187 -2.977.648 42.264.726 

730690 3.359.595 12.437.828 -9.078.233 15.797.423 

730900 16.592.176 14.455.462 2.136.714 31.047.638 

731010 1.168.873 9.034.375 -7.865.502 10.203.248 

731029 9.687.907 10.026.120 -338.213 19.714.027 

732490 3.371.690 3.211.421 160.269 6.583.111 

732510 6.628.685 2.184.491 4.444.194 8.813.176 

732690 105.406.324 304.176.633 -198.770.309 409.582.957 

841320 462.862 5.537.248 -5.074.386 6.000.110 

841350 8.483.690 97.275.279 -88.791.589 105.758.969 

841360 43.556.953 71.315.094 -27.758.141 114.872.047 

841370 72.064.081 231.620.354 -159.556.273 303.684.435 

841381 5.977.359 40.723.250 -34.745.891 46.700.609 

841939 11.760.789 43.643.122 -31.882.333 55.403.911 

841989 39.237.940 121.240.049 -82.002.109 160.477.989 

842121 13.868.295 87.749.357 -73.881.062 101.617.652 

842129 58.381.414 214.038.555 -155.657.141 272.419.969 

842199 51.223.004 194.770.926 -143.547.922 245.993.930 

848110 25.525.419 52.551.552 -27.026.133 78.076.971 

848130 18.812.012 44.257.397 -25.445.385 63.069.409 

848140 17.171.641 58.748.231 -41.576.590 75.919.872 

848180 613.668.847 2.166.312.004 -1.552.643.157 2.779.980.851 

848190 73.900.892 230.003.703 -156.102.811 303.904.595 

854370 43.292.085 229.996.907 -186.704.822 273.288.992 
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854390 3.834.479 34.821.721 -30.987.242 38.656.200 

Fonte: COMEXSTAT. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

3.2. Produção não normativa sobre o Brasil no tema de comércio e meio 

ambiente 

 

No âmbito da OCDE, alguns papers e documentos tratam especificamente de casos 

brasileiros concernentes a comércio internacional e meio ambiente. 

 

No artigo Synergies Between Trade in Environmental Services and Trade in 

Environmental Goods, do ano de 2005, de autoria de Ronald Steenblik, Dominique 

Drouet, George Stubbs, os autores examinam as relações sinérgicas entre o comércio de 

serviços ambientais e comércio de bens ambientais. O trabalho integra uma série de 

estudos da OCDE que analisam várias questões relacionadas ao Parágrafo 31 (iii) da 

Agenda de Desenvolvimento de Doha de 2001 da Organização Mundial do Comércio, 

que determina negociações na OMC sobre “a redução ou, conforme o caso, eliminação 

das barreiras tarifárias e não tarifárias para bens e serviços ambientais.” O Brasil é 

mencionado em três casos contidos no anexo do artigo: dois casos referentes à contratos 

atinentes à multi-serviços ambientais (Multi-service contract supplying Arcelor’s Vega 

do Sul plant; Multi-service contract supplying local industrial clients in Belford Roxo), 

e um caso referente à processos exitosos de correção do solo. 

 

O Brasil também é mencionado como exemplo positivo no artigo Liberalisation of Trade 

in Renewable Energy and Associated Technologies: Biodiesel, Solar Thermal and 

Geothermal Energy (2005), também de autoria de Ronald Steenblik. No texto cita-se, 

especificamente o caso da Agropalma, empresa de capital nacional, que está investindo 

na produção de biodiesel por meio de parcerias com pequenos produtores, principalmente 

da região amazônica. O mesmo autor elaborou o texto Liberalisation of Trade in 

Renewable-Energy Products and Associated Goods: Charcoal, Solar Photovoltaic 

Systems, and Wind Pumps and Turbines (2006). No artigo o autor discute a liberalização 

de alguns produtos importantes para produção de energia limpa e cita o Brasil como 

produtor de algumas dessas manufaturas. 

 

Em 2013, a OCDE publica o paper Domestic Incentive Measures for Renewable Energy 

With Possible Trade Implications, no qual se constata que os combustíveis renováveis 

para o transporte são normalmente promovidos pelos governos, obrigando os 

fornecedores de combustível a misturar etanol ou biodiesel com seus correspondentes 

combustíveis derivados do petróleo. Frequentemente, os combustíveis renováveis para o 

transporte também se beneficiam de isenções ou reduções nos impostos de consumo de 

combustível e, em alguns países, de recompensas pela produção. Muitos governos 

nacionais e subnacionais, inclusive o brasileiro, também apoiam a formação de capital 

nesses setores com doações, empréstimos subsidiados, garantias de empréstimos ou uma 

combinação de instrumentos. A mensagem básica do texto, no qual aborda-se conjunto 

amplo de países (inclusive o Brasil, é que, embora muitos incentivos domésticos estejam 

aumentando o fornecimento de energia renovável e facilitando o comércio de tecnologias 

associadas e combustíveis renováveis, alguns provavelmente estão reduzindo as 

oportunidades de exportação para fornecedores estrangeiros, e o aumento dos preços 

domésticos de energia renovável como consequência. 
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No paper de 2017, intitulado International trade consequences of climate change8, de 

autoria de Rob Dellink, Hyunjeong Hwang, Elisa Lanzi and Jean Chateau, analisam-se 

impactos das mudanças climáticas sobre a produção e o comércio internacional em 

diferentes cenários. A produção e o comércio internacional do Brasil constam de vários 

dos cenários elaborados com base em estudos sobre o aumento da temperatura global. 

Especificamente sobre o Brasil, o documento prevê que o aquecimento global afetará a 

produção agrícola e, por consequência, também afetará o comércio de produtos agrícolas 

e derivados. 

 

Muitos dos artigos publicados pela OCDE buscam apenas investigar determinados 

aspectos da relação entre comércio e meio ambiente, sem, necessariamente, formularem 

propostas de políticas públicas. No que concerne a abordagem do Brasil no âmbito do 

tema comércio e meio ambiente, verifica-se que existem menções positivas nos primeiros 

trabalhos, principalmente no que concerne a iniciativas e políticas adotadas em setores 

específicos. Nos trabalhos nos quais formulam-se previsões e cenários para o comércio 

em situação de mudança climática, as referências ao Brasil são, geralmente, negativas, 

principalmente em razão das perdas e problemas que a alteração do clima poderia causar 

à produção econômica brasileira.   

 

4. Indicadores da OCDE sobre comércio e meio ambiente e a posição do Brasil 

em relação aos membros da OCDE 

 

A OCDE tem diversos indicadores que relacionam comércio e determinados aspectos do 

meio ambiente. Emissões incorporadas aos bens comercializados, pegada material de 

bens importados e exportados, subsídios dados a combustíveis fósseis são alguns dos 

principais objetos dos indicadores da OCDE, assim como os dados sobre bens ambientais, 

que foram tratados separadamente neste artigo. Ainda que muitos dos indicadores não 

sejam anualmente atualizados, eles são úteis para compreender os impactos ambientais 

do comércio dos países e de setores econômicos. Nesta seção, serão analisados os 

principais indicadores nos quais o Brasil e outros países importantes figuram em conjunto 

com os membros da OCDE. 

 

4.1. Emissões incorporadas ao comércio 

 

Este indicador relata a quantidade de emissões de carbono da combustão de combustíveis 

fósseis incorporada nas importações e exportações em megatoneladas de CO2 (MtCO2)9. 

São indicadas as emissões nos mais variados setores de bens e serviços, conforme 

identificados na tabela abaixo: 10 

 
Tabela 9.27: Setores econômicos usados na identificação de emissões incorporadas ao comércio 

1) Agricultura, caça, silvicultura e pesca 

2) Mineração e pedreira 

3) Produtos alimentícios, bebidas e tabaco 

4) Têxteis, produtos têxteis, couro e calçado 

5) Madeira e produtos de madeira e cortiça 

6) Celulose, papel, produtos de papel, impressão e publicação 

7) Coque, produtos refinados de petróleo e combustível nuclear 

8) Químicos e produtos químicos 

 
8 Consultar: https://www.oecd-ilibrary.org/trade/international-trade-consequences-of-climate-

change_9f446180-en 
9 Os valores referem-se a 63 países e 34 setores entre 1995 e 2011. 
10 Ver mais detalhes em https://stats.oecd.org/. Acesso em 02 de abril de 2021. 
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9) Produtos de borracha e plástico 

10) Outros produtos minerais não metálicos 

11) Metais básicos 

12) Produtos de metal fabricados 

13) Máquinas e equipamentos, ne 

14) Equipamento informático, electrónico e óptico 

15) Maquinaria e aparelhos elétricos, ne 

16) Veículos motorizados, reboques e semirreboques 

17) Outro equipamento de transporte 

18) Reciclagem 

19) Abastecimento de eletricidade, gás e água 

20) Construção 

21) Comércio por atacado e varejo; reparos 

22) Hotéis e restaurantes 

23) Transporte e armazenamento 

24) Correios e telecomunicações 

25) mediação financeira 

26) Atividades imobiliárias 

27) Locação de máquinas e equipamentos 

28) Computador e atividades relacionadas 

29) P&D e outras atividades de negócios 

30) Administrador público e defesa; previdência social obrigatória 

31) Educação 

32) Saúde e serviço social 

33) Outros serviços comunitários, sociais e pessoais 

34) Domicílios particulares com pessoas empregadas 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

A figura abaixo mostra a quantidade de emissão incorporada às exportações de três países 

(Brasil, EUA e México), conforme dados da OCDE de 2011 (último ano disponível da 

série). As emissões são expressas em megatoneladas de CO2. 

 

Do gráfico, verifica-se que os valores identificados para os EUA são substancialmente 

superiores aos do Brasil e do México, porque, em números absolutos, as exportações dos 

EUA são muito maiores do que as dos dois países latino-americanos. 
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Figura 9.12: Emissões incorporadas às exportações (em megatonelada de CO2) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Importante destacar que os setores econômicos selecionados abarcam bens e serviços, 

ofertados pelo setor público e privados. Verifica-se, principalmente em razão do 

desempenho exportador norte-americano, que os setores de transporte e armazenagem, 

de suprimento de eletricidade, gás e água, e de produtos químicos são os maiores 

emissores. 

 

Cenário similar observa-se nas emissões incorporadas às importações, com os EUA 

destacando-se, em razão, principalmente, do montante dos produtos importados: 
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Figura 9.13: Emissões incorporadas às importações (em megatonelada de CO2) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

A despeito da utilidade do indicador como instrumento de identificação de atores-chave 

na governança ambiental, verifica-se que, ao ser apresentado em valores absolutos de 

emissão, desconsidera-se o tamanho da economia e da população dos países emissores. 

 

4.2. Materiais incorporados ao comércio 

 

Conforme descrição da OCDE, o indicador estima o total de materiais embutidos no 

consumo final para conjunto de países entre 1990 e 2010. As estimativas de materiais 

incorporada aos bens são chamadas de pegada de material (MF) ou consumo de matéria-

prima (RMC). As diferentes categorias de matérias-primas consideradas são biomassa, 

combustíveis fósseis, minérios metálicos e minerais não metálicos. Esse indicador é 

importante, porque relaciona o comércio e o consumo à intensidade do uso dos recursos 

naturais. Renováveis ou não renováveis o uso intensivo e desproporcional de recursos 

naturais tem impactos importantes sobre a dinâmica ambiental de localidade, regiões e 

ecossistemas. 11 

 

  

 
11 Ver mais detalhes em https://stats.oecd.org/. Acesso em 02 de abril de 2021. 
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a. Biomassa 

 

Países exportadores de commodities, como é o caso brasileiro, apresentam elevada 

quantidade de matéria prima incorporada às exportações. O Brasil é o país que tem maior 

quantidade de biomassa12 incorporada às exportações, como se evidencia no gráfico 

abaixo, em posição superior a dos EUA, mesmo em valores absolutos. Canadá e Austrália, 

na qualidade de países desenvolvidos exportadores de bens agrícolas e derivados, também 

se destacam na quantidade de biomassa incorporada às suas exportações. O gráfico abaixo 

contém a quantidade de biomassa incorporada às exportações do Brasil e dos principais 

membros da OCDE: 13 
  

 
12 Segundo a US Energy Information administration: “A biomassa é um material orgânico renovável que 

vem de plantas e animais. A biomassa continua a ser um combustível importante em muitos países, 

especialmente para cozinhar e aquecer nos países em desenvolvimento. O uso de combustíveis de biomassa 

para transporte e geração de eletricidade está aumentando em muitos países desenvolvidos como meio de 

evitar as emissões de dióxido de carbono do uso de combustíveis fósseis. A biomassa é convertida em 

energia por meio de vários processos, incluindo: combustão direta (queima) para produzir calor; conversão 

termoquímica para produzir combustíveis sólidos, gasosos e líquidos; conversão química para produzir 

combustíveis líquidos; conversão biológica para produção de combustíveis líquidos e gasosos. Mais 

informações em: https://www.eia.gov/energyexplained/biomass/. Consulta em 31 de março de 2021. 
13 Ver mais detalhes em https://stats.oecd.org/. Acesso em 02 de abril de 2021. 
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Figura 9.14: Pegada material das exportações (biomassa) (em milhões de toneladas) 

 

Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

A situação é distinta nas importações de biomassa. Nesse caso, EUA, Japão, Alemanha e 

outros países desenvolvidos figuram como maiores importadores de biomassa 

incorporada aos produtos, como se observa do gráfico abaixo. Importante notar que os 

EUA aparecem como grandes exportadores e importadores de biomassa, diferentemente 

do Brasil e de outros países em desenvolvimento e mesmo de países desenvolvidos 

especializados na exportação de commodities. 
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Figura 9.15: Pegada material das importações (biomassa) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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b. Combustíveis fósseis 

 

Nessa categoria, indica-se a quantidade de combustíveis fósseis incorporados às 

exportações e importações do Brasil e dos principais países da OCDE. Importante 

destacar que não se considera o uso de combustíveis fósseis como bens instrumentais, 

usados na produção. Considera-se, por sua vez, toda a cadeia de derivados de 

combustíveis fósseis. O gráfico abaixo contém os combustíveis fósseis incorporados às 

exportações. Destacam-se EUA, Canadá, Austrália e Noruega. 14 

 
Figura 9.16: Pegada material das exportações (combustíveis fósseis) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Nas importações de bens que incorporam combustíveis fósseis, também se destacam os 

EUA, em conjunto com os principais países desenvolvidos (Japão, Alemanha, França, 

Itália), como evidenciado no gráfico a seguir: 

 

 
14 Ver mais detalhes em https://stats.oecd.org/. Acesso em 02 de abril de 2021. 
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Figura 9.17: Pegada material das importações (combustíveis fósseis) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

c. Minerais metálicos 

 

Os minerais são o terceiro grupo de matérias contidas nos indicadores da OCDE sobre 

pegada material. Nas exportações, destacam-se países dotados de abundância de recursos 

minerais, como, por exemplo, Austrália, Chile, EUA e Brasil. Chile e Austrália têm 

desempenho mais destacado, porque extraem recursos minerais principalmente para 

exportação. O gráfico abaixo contém a incorporação de minerais metálicos nas 

exportações dos membros da OCDE e do Brasil: 15 

 

 
15 Ver mais detalhes em https://stats.oecd.org/. Acesso em 02 de abril de 2021. 
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Figura 9.18: Pegada material das exportações (minerais metálicos) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

O padrão das pegadas anteriores repete-se para o caso dos minerais metálicos 

incorporados às importações. Os principais países desenvolvidos são aqueles que mais 

importam minerais metálicos, sejam diretamente, seja mediante incorporação a produtos 

processados. Destacam-se, principalmente, EUA e Japão: ambos importam mais de meio 

bilhão de toneladas de minerais metálicos ou derivados. O Brasil, por sua vez, situa-se 

em posição intermediária, similar à do México. 
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Figura 9.19: Pegada material das importações (minerais metálicos) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

d. Minerais não metálicos 

 

Os principais minerais não metálicos são aqueles usados como fonte de energia (petróleo, 

carvão e gás natural) (contemplados no item sobre combustíveis fósseis). No entanto, há 

diversos outros minerais não metálicos utilizados em áreas econômicas distintas, como, 

por exemplo, construção civil. EUA e Alemanha destacam-se como exportadores de 

minerais não metálicos ou produtos derivados, como se nota no gráfico seguinte: 16 

 

 

 

 

 

 
16 Ver mais detalhes em https://stats.oecd.org/. Acesso em 02 de abril de 2021. 
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Figura 9.20: Pegada material das exportações (minerais não metálicos) (em milhões de toneladas) 

 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Os países desenvolvidos, com destaque especial para EUA, Japão e Reino Unido, 

Alemanha e França, sãos os principais importadores de bens minerais não metálicos e 

derivados, conforme evidenciado no gráfico abaixo: 
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Figura 9.21: Pegada material das importações (minerais não metálicos) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

4.3. Subsídios a combustíveis fósseis (2015) 

 

Mesmo que os subsídios a combustíveis fósseis não estejam diretamente relacionados ao 

comércio, a OCDE disponibiliza, em conjunto com dados referentes à comércio e meio 

ambiente, valores absolutos de subsídios dados à produção e o consumo de combustíveis 

fósseis. O quadro abaixo mostra os valores de subsídios dados para petróleo, gás natural 

e carvão, em 2015, último ano da série disponibilizada pela OCDE. 17 

 
  

 
17 Ver mais detalhes em https://stats.oecd.org/. Acesso em 02 de abril de 2021. 
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Figura 9.22: Subsídios a combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão (2015) 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Destaca-se o volume de recursos que o Brasil destina à produção e ao consumo de 

petróleo, quantia muito superior à dos outros países. Itália, Austrália e França também 

conferem subsídios importantes ao petróleo. O Reino Unido destaca-se pelos subsídios 

dados à produção e ao consumo de gás natural. 
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CONCLUSÕES 

 

No direito internacional do meio ambiente, a relação entre comércio e meio ambiente foi 

aprofundada a partir da Declaração das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento de 1992. De 1992 para os dias mais recentes, a Agenda 2030 é o marco 

internacional de desenvolvimento sustentável.  

 

Na Agenda, o ODS 17 (Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a Parceria 

Global para o Desenvolvimento Sustentável), especificamente, as metas 17.10, 17.11 e 

17.12 relacionam diretamente o desenvolvimento sustentável com o comércio. A 

mensuração dessas metas por meio de indicadores nas Nações Unidas é realizada pela 

UNCTAD, pelo ITC e pela OMC.  

 

No entanto, tanto a OMC quanto a OCDE já trabalhavam embrionariamente sobre o 

assunto. O GATT discutiu questões relacionadas a comércio e meio ambiente ainda em 

1971 em um grupo temporário (Group on Environmental Measures and International 

Trade). A temática se consolidou, após a Rodada Uruguai, com a instituição da OMC, e 

conta com o trabalho do Comitê de Comércio e Meio Ambiente de maneira permanente.  

Na OCDE, o tema comércio e meio ambiente foi discutido pela Organização desde 1970. 

Embora não seja a Organização Internacional foco para tratar de comércio, o trabalho da 

OCDE sobre comércio e sobre a sua relação com o meio ambiente é bastante vasto.  

Especificamente sobre comércio, a OCDE trabalha com questões sobre comércio 

agrícola, ajuda para o comércio, comércio digital, créditos à exportação, subsídios a 

combustíveis fósseis, cadeias de valor globais, compras governamentais, comércio justo, 

requisitos de conteúdo local, modelagem comercial, acordos regionais de comércio, 

medidas não tarifárias, estatística de balança de pagamentos, comércio de serviços, 

pequenas e médias empresas, gênero, investimento, empregos, facilitação de comércio, 

comércio de matérias primas e comércio e meio ambiente. A Organização preenche 

lacunas na estrutura do comércio internacional realizado pela Organização Mundial do 

Comércio.  

 

Em comércio e meio ambiente, a OCDE procura identificar as consequências negativas 

de práticas insustentáveis, das mudanças climáticas, de desastres ambientais, do rigor de 

políticas ambientais e das relações entre comércio e meio ambiente nas cadeias de valor 

que estão cada vez mais globalizadas. O estudo sobre a harmonização do comércio e meio 

ambiente é realizado pela Working Party on Trade and Environment que trabalha sobre 

dois conceitos principais, o de desenvolvimento sustentável e o de crescimento verde na 

OCDE.  

 

O Working Party é vinculado ao Comitê de Política Ambiental e ao Comitê de Comércio. 

Ambos junto com o Comitê de Químicos, produzem vários instrumentos legais que 

relacionam comércio e meio ambiente.  São 22 recomendações e uma Declaração, e, 

portanto, não possuem natureza vinculativa; e 5 decisões, possuindo caráter vinculativo 

nos Comitês de Política Ambiental e do Comitê de Químicos. 

 

Um dos aspectos mais relevantes na abordagem da OCDE sobre a relação entre comércio 

e meio ambiente concerne aos denominados bens ambientais. Bens e serviços ambientais 

são aqueles que, de alguma forma, favorecem práticas sustentáveis e auxiliam a mitigar 

danos e problemas ambientais dos mais variados tipos. A OCDE tem documentos e 
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estudos sobre os bens ambientais, além de conter, na sua base de dados, as tarifas 

aplicadas a esses tipos de bens pelos países membros e por alguns países não membros 

da Organização. A OCDE, em uma lista combinada, classifica os bens ambientais nas 

seguintes categorias: controle de poluição do ar, tecnologias ou produtos mais limpos ou 

mais eficientes em termos de recursos, produtos ambientalmente preferíveis com base no 

uso final ou nas características de descarte, gestão de calor e de energia, equipamento de 

monitoramento, análise e avaliação ambiental, proteção de recursos naturais, diminuição 

de ruído e vibração, instalações de energia renovável.  

 

O Brasil, em linhas gerais, apresenta tarifas elevadas se comparado com países 

desenvolvidos e com países em desenvolvimento que são membros da OCDE. Se 

comparado com EUA, EU e México, o Brasil aplica tarifas substancialmente superiores 

para os bens destinados ao controle da poluição do ar, para os bens classificados como 

tecnologias ou produtos mais limpos e eficientes, para os produtos ambientalmente 

preferíveis com base no uso final ou características de descarte, para os bens relacionados 

a gestão de calor e energia, para os equipamentos de monitoramento, análise e avaliação 

ambiental, para os produtos relacionados à proteção de recursos naturais e diminuição de 

ruído e vibração, para os produtos de instalações de energia renovável, para a gestão de 

resíduos sólidos e perigosos bem como para os sistemas de reciclagem, de limpeza e de 

correção do solo e da água, e de tratamento de água potável e gestão de água usada.  

 

Os artigos da OCDE que abordam o Brasil na avaliação do comércio e meio ambiente 

não apresentam propostas de políticas públicas. No entanto, nas previsões e cenários 

sobre comércio e resiliência frente às mudanças climáticas, as referências do Brasil são 

negativas.  

 

Por sua vez, os dados brasileiros são tratados em alguns indicadores da OCDE: emissões 

incorporadas ao comércio; materiais incorporados ao comércio e subsídios a combustíveis 

fósseis. Sob o indicador de emissões incorporadas ao comércio, os valores identificados 

para os EUA são substancialmente superiores aos do Brasil e do México, porque, em 

números absolutos, as exportações dos EUA são muito maiores do que as dos dois países 

latino-americanos. Sob o indicador materiais incorporados ao comércio, o Brasil 

apresenta elevada quantidade de biomassa incorporada à exportação por ser um país 

exportador de commodities. Quanto ao indicador de combustíveis fósseis, o volume de 

recursos que o Brasil destina à produção e ao consumo de petróleo é muito superior à dos 

outros países.  

 

O Brasil precisará repensar o valor das tarifas sobre os bens ambientais, comparando com 

os valores aplicados pela OCDE. A Organização entende que os bens ambientais são 

necessários para a concretização do desenvolvimento sustentável e, especialmente, do 

crescimento verde. 
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OCEANO, ECONOMIA AZUL E A PROTEÇÃO OCEÂNICA NA OCDE 

 

Vera Thorstensen1 

Maria Isabel da Cunha Mathias2 
 

Resumo: O presente artigo aborda a relevância ambiental dos oceanos, sua fundamental contribuição para o bem-

estar humano e as medidas a serem adotadas pela comunidade internacional para promover a exploração sustentável 

dos recursos naturais marinhos, sob a ótica da OCDE. Elenca os instrumentos de proteção ambiental referente ao 

oceano vigentes no Brasil até o presente momento. Por fim, apresenta conclusões sobre a implementação de políticas 

públicas, regulações e monitoramentos necessários para adequação do Brasil aos estândares aplicados pela OCDE na 

questão oceânica. 

 

Palavras chave: OCDE; economia azul, Brasil 

 

Abstract: This article discusses ocean’s environmental relevance, its key contribution for human wellbeing and the 

measures to be taken by the international community to foster sustainable use of marine natural resources, under 

OECD’s point of view. Describes Brazilian legal instruments currently in force regarding ocean’s environmental 

protection. Finally, presents conclusions on policy, regulation and monitoring to be implemented by Brazil to comply 

with OECD standards established on ocean’s sustainability. 

 

Key-Words: OECD; blue economy; Brazil  

 

INTRODUÇÃO  

 

Os oceanos cobrem dois-terços do planeta e são vitais para o bem-estar humano. 

Fornecem serviços ambientais inestimáveis e contribuem com a segurança alimentar 

global.  Mais ainda, oferecem grandes oportunidades para o crescimento econômico, o 

emprego e o desenvolvimento. Entretanto, os oceanos estão sob imensa pressão devido a 

diversas atividades humanas – notadamente sobrepesca e exploração excessiva dos 

recursos marinhos, destruição de habitats, invasão de espécies estranhas, poluição e 

mudança climática. O homem vem ameaçando, assim, a base ambiental de muitas dessas 

oportunidades econômicas. Para a OCDE, a pressão deve aumentar a menos que governos 

adotem medidas ousadas para garantir a sustentabilidade do uso dos oceanos e a proteção 

de seus recursos naturais.3 

 

A OCDE assinala que a terminologia referente à economia oceânica varia ao redor do 

mundo. Os termos mais comuns são: indústria oceânica, economia marinha, indústria 

marinha, atividade marinha, economia marítima e setor marítimo. O termo “oceano” 

(ocean), no singular, é usado na Irlanda e Estados Unidos, já “marinho” é amplamente 

usado na Austrália, Canadá, França, Nova Zelandia e Reino Unido. “Marítimo” é 

frequentemente usado na União Européia, Noruega e Espanha. A terminologia também é 

traduzida de forma variada para o inglês quando advida do japonês, coreano ou mandarin. 

O relatório The Ocean Economy in 2030 adota a distinção entre “marítimo” e “marinho” 

(maritime and marine) da seguinte forma: “marítimo” deve ser entendido como “sendo 

conectado com o mar, especialmente com relação à navegação, atividades comercial e 

militar, enquanto que “marinho” deve ser entendido como “do, encontrado em, ou 

produzido pelo mar”, por exemplo, plantas marinhas ou biologia marinha. Enquanto 

“indústria” compreende apenas atividades com base no mercado, nos setores público e 

 
1 Professora da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Centro 

de Estudos do Comércio Global e Investimento (CCGI/FGV-EESP). 
2 Pesquisadora do CCGI/EESP/FGV. 
3 OECD. http://www.oecd.org/ocean/ 
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privado, “economia” se encaixa melhor para enquadrar tanto a noção de atividade baseada 

em mercado, como bens e serviços não baseados em mercado.4  

 

Em termos de governança internacional, o tema oceano passou a ser foco de maior 

interesse na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), que se realizou no Rio de Janeiro em 1992. Conhecida como “Rio-92”, a 

conferência foi um importante fórum de discussão sobre o tema do mar, sendo que a 

proteção do litoral foi considerada um dos pontos mais relevantes analisados pelos países 

participantes. O conceito de Gerenciamento Costeiro Integrado (GCI) passou a integrar a 

Agenda 21, no Capítulo 17, foi o principal programa de ação criado durante a Rio-92, 

reforçando a ncessidade de políticas e processos integrados de tomada de decisão, a 

aplicação de uma abordagem preventiva e a participação pública integral.5 

Em dezembro de 2017, a Organização das Nações Unidas, por meio da UNESCO, 

estabeleceu o período de 2021 a 2030 como a década para o desenvolvimento sustentável 

da Ciência nos Oceanos, com o intuito de incrementar a coordenação e cooperação em 

pesquisas e programas científicos para o melhor gerenciamento dos mares e zonas 

costeiras, reduzindo os riscos para as atividades marítimas.6 

 

Passados 20 anos desde a Rio-92, o tema oceanos e mares também foi amplamente 

discutido na Rio+20, realizado em 2012, resultando no documento final “O Futuro que 

Queremos”7. Entre diversas temáticas relacionadas direta e/ou indiretamente ao 

gerenciamento costeiro, ressaltou-se a importância da conservação e do uso sustentável 

dos oceanos e mares e de seus recursos para o desenvolvimento sustentável, inclusive 

por meio de contribuições para a erradicação da pobreza, o crescimento econômico 

sustentado, a segurança alimentar e a criação de meios de vida sustentáveis e de trabalho 

decente, e, ao mesmo tempo, para a proteção da biodiversidade e do meio ambiente 

marinho, e o tratamento dos impactos da mudança do clima.8 

 

A partir deste Fórum, questões prementes sobre os oceanos passaram para a pauta das 

agendas dos países participantes, tais como o aumento do nível do mar, a erosão costeira 

em muitas regiões, e a ameaça à saúde dos oceanos decorrente da poluição marinha. O 

lixo marinho foi outro ponto de destaque na Rio+20, principalmente a poluição por 

plástico, poluentes orgânicos persistentes, metais pesados e nitrogênio. 

 

Por fim, os países participantes se comprometeram a implementar as convenções 

estabelecidas no âmbito da Organização Marítima Internacional (IMO)9 e do Programa 

de Ação Global sobre a Proteção no Meio Ambiente Marinho de Atividades Terrestres, 

vinculado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que exige 

a redução drástica da poluição de origem terrestre que ameaça os ambientes costeiros e 

marinhos até 202510. 

As iniciativas tomadas no plano internacional influenciaram a adoção de medidas no 

plano nacional, tanto no desenho das políticas que norteiam a preservação e uso 

sustentável do mar e dos recuros oceânicos, como na edição de normas que regulam o 

 
4 OECD, The Ocean Economy in 2030. Página 21. 
5 Ministério do Meio Ambiente. Idem, Página 13. 
6 Marinha do Brasil. https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/amazonia-azul.html 
7 https://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/07/CNUDS-vers%C3%A3o-portugu%C3%AAs-

COMIT%C3%8A-Pronto1.pdf 
8 Ministério do Meio Ambiente. Idem, Página 14. 
9 https://www.imo.org/ 
10 Ministério do Meio Ambiente. Idem, Página 15. 
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tema. A abordagem predominantemente econômica dos recursos marinhos e as definições 

e limitações relativas ao exercício da soberania no mar territorial deram lugar aos 

movimentos de defesa do meio ambiente que tomaram corpo a partir dos anos 1980. Essa 

é uma nova abordagem, que prioriza a preservação da biodiversidade e recursos marinhos, 

e que passou a dominar a mentalidade internacional, com forte influência na regulação e 

no desenho de políticas públicas nos Estados integrantes das Nações Unidas. 

 

1. A UNCLOS e Agenda 2030  

 

Importante para se entender o papel da OCDE em relação ao tema oceano é o tratado 

internacional relativa ao mar.  

 

A United Nations Convention in the Law of the Sea  - UNCLOS, ou Convenção das 

Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 10 de dezembro de 1982, constitui o 

instrumento mais importante da ONU referente ao Direito do Mar. A Convenção entrou 

em vigor em conformidade com seu artigo 308 em 16 de novembro de 1994, 12 meses 

após a data de depósito do sexagésimo instrumento de ratificação ou adesão. Atualmente, 

é reconhecida mundialmente como o regime jurídico que regula todas as questões 

relacionadas com o direito do mar.11 

 

Chamada de “Constituição dos Oceanos”12, a Convenção é o primeiro tratado abrangente 

que trata de praticamente todos os aspectos dos usos e recursos do mar e dos oceanos, 

acomodando, com sucesso, os interesses conflitantes de todas as nações. 

 

Sob o aspecto histórico, os oceanos não estavam sujeitos a nenhuma limitação até o século 

XVII, quando surgiu a doutrina da liberdade dos mares, que mantinha a liberdade de 

navegação, exceto por uma estreita faixa de mar em torno da costa de uma nação, que 

ficava sob a jurisdição dessa nação. O restante dos oceanos era livre para a navegação e 

transporte, e não pertencia a ninguém. Até meados do século XX essa situação 

prevaleceu, quando então surgiram reivindicações nacionais sobre recursos offshore, 

devido à preocupação com pedágios cobrados sobre estoques de peixes e com a poluição 

e resíduos de navios de transporte e petroleiros.13 

 

Em 1945, o presidente Harry S. Truman, respondendo em parte à pressão dos interesses 

nacionais do petróleo, estendeu unilateralmente a jurisdição dos Estados Unidos sobre 

todos os recursos naturais da plataforma continental daquela nação - petróleo, gás, 

minerais etc. Este foi o primeiro grande desafio à doutrina da liberdade dos mares. Outras 

nações logo seguiram o exemplo. 

Do petróleo ao estanho, dos diamantes ao cascalho, dos metais aos peixes, os recursos do 

mar são consideráveis. A realidade de sua exploração passou a crescer à medida que a 

tecnologia abria novas maneiras de se aproveitar esses recursos.  

 

 
11 Organização das Nações Unidas: UNCLOS. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 
12 A Constitution for the Oceans’, Remarks by Tommy T.B. Koh, of Singapore, President of the Third 

United Nations Conference on the Law of the Sea.  

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/koh_english.pdf 
13 A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: Uma perspectiva histórica. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Historical%

20Perspective. Tradução livre. 
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No final da década de 1960, a exploração de petróleo estava se distanciando mais da costa, 

cada vez mais fundo no leito rochoso das margens continentais. De um início modesto 

em 1947 no Golfo do México, a produção de petróleo offshore, ainda inferior a um milhão 

de toneladas em 1954, cresceu para perto de 400 milhões de toneladas. O equipamento 

de perfuração de petróleo já atingia 4.000 metros abaixo da superfície do oceano. 

 

Outra questão é a pesca. Grandes embarcações de pesca percorriam os oceanos longe de 

suas costas de origem, capazes de ficar longe do porto por meses a fio. Os estoques de 

peixes começaram a mostrar sinais de esgotamento à medida que frota após frota varriam 

litorais distantes. Várias nações estavam invadindo as águas pesqueiras mais ricas de 

outras nações com suas frotas pesqueiras praticamente irrestritas: Estados costeiros 

estabelecendo limites e Estados pesqueiros contestando-os. A chamada "guerra do 

bacalhau" entre a Islândia e o Reino Unido trouxe o espetáculo dos navios da Marinha 

britânica enviados para resgatar um navio de pesca apreendido pela Islândia por violar 

suas regras de pesca. 

 

O petróleo offshore era o centro de atração no Mar do Norte. Grã-Bretanha, Dinamarca e 

Alemanha estavam em conflito sobre como dividir a plataforma continental, com seus 

ricos recursos de petróleo. 

 

Os oceanos estavam gerando uma infinidade de reivindicações, contra-reivindicações e 

disputas de soberania, inclusive questões bélicas de armas nucleares. 

 

Em 1 de novembro de 1967, o Embaixador de Malta nas Nações Unidas, Arvid Pardo, 

pediu às nações do mundo que olhassem ao seu redor e abrissem os olhos para um conflito 

que poderia devastar os oceanos, a tábua de salvação da própria sobrevivência do homem. 

Em um discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas, ele falou da rivalidade das 

superpotências que estava se espalhando pelos oceanos, da poluição que estava 

envenenando os mares, das reivindicações legais conflitantes e suas implicações para uma 

ordem estável e do potencial de riqueza que existe no fundo do mar. 

 

O discurso de Pardo deu início a um processo que durou 15 anos e testemunhou a criação 

do Comitê do Fundo do Mar das Nações Unidas, a assinatura de um tratado que proíbe as 

armas nucleares no fundo do mar, a adoção da Declaração da Assembleia Geral de que 

todos os recursos do fundo do mar, além os limites da jurisdição nacional, são o 

patrimônio comum da humanidade e a convocação da Conferência de Estocolmo sobre o 

Meio Ambiente Humano. O que começou como um exercício para regular o fundo do 

mar se transformou em um esforço diplomático global para regular e escrever regras para 

todas as áreas do oceano, todos os usos dos mares e todos os seus recursos. Esses foram 

alguns dos fatores que levaram à convocação da Terceira Conferência das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, com o objetivo de escrever um tratado abrangente para os 

oceanos. 

 

A Conferência foi convocada em Nova York em 1973. Ela terminou nove anos depois 

com a adoção em 1982 de uma constituição para os mares – a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar14. Durante nove anos, entre Nova York e Genebra, 

representantes de mais de 160 Estados soberanos discutiram questões, barganharam e 

 
14 Organização das Nacões Unidas: 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 
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negociaram direitos e obrigações nacionais no curso da maratona de negociações que 

resultou na Convenção. 

 

Com 320 artigos e 9 anexos, as principais disposições da Convenção tratam de: 

 

• Estabelecimento de limites; 

• Navegação; 

• Zona econômica exclusiva; 

• Plataforma continental; 

• Mineração do fundo do mar profundo; 

• Regime de exploração; 

• Perspectivas tecnológicas; 

• A questão da participação universal na convenção; 

• Investidores pioneiros; 

• Proteção do meio ambiente marinho; 

• Pesquisa científica marinha; 

• Resolução de disputas. 

 

Embora a Convenção seja bastante abrangente e tenha definido regras para assuntos 

importantes e polêmicos, tais como navegação, exploração de recursos oceânicos e 

mineração em mares profundos, dado o tema presente, chama-se especial atenção para a 

Parte XII da Convenção, que trata da Proteção e Preservação do Ambiente Marinho, em 

seus artigos 192 e seguintes.  

 

A Convenção sobre o Direito do Mar fornece um quadro abrangente para a cooperação 

internacional com objetivo de proteger e preservar o meio ambiente marinho, mediante o 

estabelecimento de requisitos mínimos. De acordo com a Convenção, os Estados são 

obrigados a tomar medidas para lidar com a poluição de navios e de fontes terrestres, para 

prevenir a introdução de espécies exóticas ou invasoras e para conservar e gerenciar a 

pesca costeira. 

 

A Convenção também exige que os Estados trabalhem juntos para proteger os oceanos. 

Os Estados são obrigados a cooperar na gestão dos estoques pesqueiros de alto mar, bem 

como dos estoques que migram entre o alto mar e as zonas econômicas exclusivas, 

preparando o cenário para acordos regionais essenciais para a gestão da pesca oceânica. 

Os Estados também devem trabalhar juntos para proteger os mamíferos marinhos, que 

recebem proteções especiais nos termos da Convenção.15 

 

É importante lembrar que a importância dos oceanos para o desenvolvimento sustentável 

é amplamente reconhecida pela comunidade internacional e é parte integrante dos 

compromissos fundamentais que os Estados Membros da ONU assumiram a esse 

respeito. Esse reconhecimento está consubstanciado no capítulo 17 da Agenda 21, no 

Plano de Implementação de Joanesburgo e no documento final da Rio + 20, "O Futuro 

que Queremos".16  

 
15 UNCLOS Debate. Sandalow, David B. Law of the Sea Convention: Should the U.S. Join? Página 6. 

Tradução livre. 
16Declaração Final da Conferência das Nações Unidas sobre Desevolvimento Sustentável (RIO + 20). O 

Futuro que Queremos. Dispon´vel em  https://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/07/CNUDS-vers%C3%A3o-

portugu%C3%AAs-COMIT%C3%8A-Pronto1.pdf. Paginas 32 e seguintes. 
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Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que abrangem a Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada pela Assembleia Geral em setembro 

de 2015, uma meta autônoma busca atender à necessidade de, entre outras coisas, o uso 

sustentável e a conservação da vida subaquática: Objetivo 14, "Conservar e usar de forma 

sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável". 

 

As metas estabelecidas no ODS 14 buscam prevenir e reduzir a poluição marinha; 

promover a gestão sustentável e a proteção dos ecossistemas marinhos e costeiros; 

abordar os impactos da acidificação dos oceanos; regular a colheita e acabar com a 

sobrepesca, a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e as práticas de pesca 

destrutivas; conservar as áreas costeiras e marinhas; aumentar os benefícios econômicos 

para pequenos Estados insulares em desenvolvimento e países menos desenvolvidos do 

uso sustentável dos recursos marinhos; e fortalecer os meios de implementação, incluindo 

o aumento do conhecimento científico, a transferência de tecnologia marinha e a 

implementação do direito internacional, conforme refletido na Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar de 1982 (UNCLOS).17 

 

2.  O tema Oceanos e a visão da OCDE 

  

A OCDE, atualmente, é um dos principais fóruns de discussão de políticas públicas sobre 

oceanos.  Com o objetivo de apoiar os governos na transição para uma economia oceânica 

mais sustentável, a OCDE vem mobilizando especialistas em muitas frentes de políticas, 

abrangendo dimensões ambiental, econômica, financeira e social. Trabalhando com 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, a OCDE pretende garantir que todas as 

sociedades aproveitem os benefícios da sustentabilidade oceânica, assim como de sua 

base ambiental. 

 

O trabalho que a OCDE desenvolve sobre os oceanos – assim como os demais temas 

sobre meio ambiente – é baseado em avaliação dos pares, por meio de análises, 

indicadores e perspectivas gerais de política, obtidos por meio de estudos realizados sobre 

os países da OCDE e países parceiros. As revisões de performance ambiental realizadas 

pela OCDE já avaliaram os países da OCDE três vezes e o Brasil foi avaliado pela 

primeira vez em 2015.18 

 

O tema “oceano”, no âmbito da OCDE, é objeto de exame por diversos órgãos da estrutura 

da Organização: (i) Diretoria de Meio Ambiente, responsável pelos temas de 

biodiversidade marinha e serviços de ecossistema, plástico marinho e poluição por 

nitrogênio, adaptação costeira e mudança climática, e financiamento oceânico 

sustentável; (ii) Diretoria de Cooperação de Desenvolvimento, responsável pela Iniciativa 

Oceano Sustentável para Todos e o trabalho da OCDE sobre desenvolvimento financeiro 

e efetiva cooperação para economias oceânicas sustentáveis; (iii) Diretoria de Comércio 

e Agricultura, responsável pela políticas públicas de pesca e aquicultura, pela elaboração 

da Revisão Bienal da OCDE sobre Pesca, que objetiva fomentar o progresso em direção 

à pesca sustentável e gestão da aquicultura; e (iv) Diretoria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, responsável pelo fornecimento de informação baseada em evidência para 

 
17 A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar: Uma perspectiva histórica. 

https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective.htm#Historical%

20Perspective 
18 OECD Work on Environment 2019. Página 4. 
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melhoraria das políticas públicas conjuntas de pesquisa e inovação para a gestão 

sustentável dos oceanos.19 

 

Em 2016 a OCDE publicou um importante trabalho sobre Oceano: The Ocean Economy 

in 2030, resultado de um projeto de três anos decorrente da exploração de horizonte e 

ensaio de escopo realizados durante o OECD International Futures Programme (IFP) de 

2011, que atualmente integra a Diretoria da OCDE de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

As conclusões foram apresentadas e debatidas em um simpósio especial realizado durante 

a EXPO 2012, sediada em Yeosu, Coreia, e que passou a integrar a Declaração de Yeosu 

sobre Oceano Vivo e Costa. 

 

Segundo artigo da UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization) sobre o tema, o Yeosu EXPO 2012 foi a primeira exposição internacional 

com foco em oceano, costas e ilhas e o reconhecimento internacional de seu papel. A 

mensagem principal da Expo foi que o bem-estar da humanidade está vinculado ao bem-

estar do oceano, o qual se encontra sob ameaça: portanto, a cooperação global se faz 

necessária. Aumento do nível do mar, perda de biodiversidade, acidificação e poluição 

são apenas alguns dos perigos que ameaçam oceanos e costas. Restabelecer a 

sustentabilidade da vida no ambiente marinho é responsabilidade de toda a comunidade 

global.20 

 

O projeto “O Futuro da Economia Oceânica” buscou explorar as perspectivas de 

crescimento para a economia oceânica e sua capacidade para geração de emprego e 

inovação. O projeto foi elaborado para ser um exercício de previsão multissetorial e 

multidisciplinar, sendo que particular atenção foi dispensada às indústrias emergentes que 

se baseiam no oceano devido ao seu grande potencial de crescimento, inovação e 

contribuição para solucionar desafios globais, tais como segurança energética, meio 

ambiente, mudança climática e segurança alimentar. 

 

O projeto contou com a colaboração de diversas áreas da OCDE, especialmente, a 

Diretoria de Meio Ambiente, a Diretoria de Comércio e Agricultura, o Departamento de 

Economia, o Centro para Empreendedorismo, Pequenas e Médias Empresas e 

Desenvolvimento Econômico Local, o Fórum Internacional de Transporte, a Agência de 

Energia Internacional, além de especialistas em construção de navios e biotecnologia 

dentro da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação. O projeto contou, ainda, com mais 

de 200 especialista externos.21 

 

Vale ressaltar que o trabalho desenvolvido pela OCDE sobre oceanos não se restringe à 

questão ambiental unicamente. A abordagem da Organização sobre o tema se fundamenta 

na preservação e na exploração econômica sustentável – que se insere no conceito de 

crescimento verde por ela adotado. O produto dessa abordagem, multidisciplinar e 

multissetorial por excelência, é a economia oceânica – ou economia azul – que é definida 

pela OCDE como a soma das atividades econômicas das indústrias com base no oceano, 

junto com seus ativos, bens e serviços fornecidos pelos ecossitemas marinhos. Esses dois 

pilares são interdependentes: muitas das atividades associadas com a indústria baseada 

 
19 OECD. http://www.oecd.org/ocean/ 
20 UNESCO: http://www.unesco.org/new/en/media-services/single-

view/news/declaration_for_the_living_ocean_and_coasts/ 
21 OECD, The Ocean Economy in 2030. Página 4.  
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no oceano são derivadas do ecossistema marinho, e a atividade industrial frequentemente 

impacta o ecossistema marinho.22  

 

A OCDE estabeleceu alguns instrumentos legais relativos às políticas dos oceanos. São 

eles : 
  

Tabela 10.1: Instrumentos legais da OCDE sobre oceano 
Referência Emissor Assunto  Status 

OECD/Legal/0148 

Recomendação do 

Conselho de Princípios 

sobre Gestão Costeira 

(o Brasil não é aderente) 

Comitê de Política 

Ambiental 

A Recomendação sobre Princípios 

relativos à Gestão Costeira foi adotada 

pelo Conselho da OCDE em 12 de 

outubro de 1976 sob proposta do Comitê 

de Meio Ambiente (agora denominado 

Comitê de Política Ambiental). A 

recomendação aconselha os aderentes a 

estabelecer planos abrangentes para a 

gestão costeira, a avaliar projetos com 

potencial impacto ambiental 

significativo, bem como a cooperar 

internacionalmente na proteção das 

águas marinhas 

Em vigor 

OECD/Legal/0268 

Recomendação do 

Conselho de Gestão 

Integrada da Zona Costeira 

(o Brasil não é aderente) 

Comitê de Política 

Ambiental 

A Recomendação sobre a Gestão 

Integrada da Zona Costeira foi adotada 

pelo Conselho da OCDE em 23 de julho 

de 1992 sob proposta do Comitê de 

Política Ambiental. A Recomendação 

visa atingir os objetivos de 

desenvolvimento ecologicamente 

sustentável e gestão integrada de 

recursos, recomendando que os 

Aderentes desenvolvam e implementem 

planejamento estratégico e gestão 

integrada das zonas costeiras. 

Especificamente, a Recomendação 

aconselha os Aderentes a definirem 

objetivos de política específicos para as 

costas e seus recursos, harmonizar as 

políticas setoriais que afetam a gestão da 

zona costeira, alcançar a gestão e 

conservação sustentável dos recursos 

pesqueiros, o turismo sustentável na 

zona costeira e cooperar 

internacionalmente na gestão de áreas 

costeiras compartilhadas. 

Em vigor 

Fonte: OECD Legal Instruments. https://legalinstruments.oecd.org/en/  Tradução livre. 

  

 
22 OECD Work in Support of a Sustainable Ocean. Página 2. 
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A OCDE também ressaltou o papel dos oceanos na vida econômica dos países em 

desenvolvimento, apontando a importância da extensão das terras costeiras. 

 
Figura 10.1: Países em Desenvolvimento com a Maior Área Costeira sob Jurisdição Nacional 

 
Fonte: OECD Work in Support of a Sustainable Ocean. Página 19. 
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2.1 Sistema interativo e interdependente 

 

Segundo a OCDE, a interdependência da indústria baseada nos s e dos ecossistemas 

marinhos, combinada com as ameaças crescentes à saúde oceânica, levou a um 

reconhecimento crescente da necessidade de uma abordagem integral da gestão oceânica. 

Para que essa estratégia funcionasse, a OCDE defende ser crucial que haja uma base de 

informações precisa e extensa sobre as atividades da economia oceânica, do meio 

ambiente marinho e das interações entre os dois. Maior entendimento sobre o valor 

econômico dos ecossistemas marinhos pode ajudar a estimular a integração da gestão 

oceânica em apoio aos objetivos de sustentabilidade. Essa necessidade vem ganhando 

atenção em nível nacional e internacional.  

 

 

Fonte: OCDE (2016), The Ocean Economy to 2030. Tradução livre CCGI. 

 

A figura 10.2 sintetiza o conceito de economia oceânica: indústrias baseadas em oceano 

se subdividem em fluxos de mercado e serviços e estoque físico de ativos das indústrias. 

Ecossistemas marinhos representam capital natural e fluxos não-mercadológicos de 

serviços. Em muitos casos, ecossistemas marinhos fornecem contribuições intermediárias 

às indústrias baseadas em oceano. Por exemplo, recifes de coral, que fornecem abrigo, 

constituem berçarios para a vida marinha e são recursos genéticos únicos. Ao mesmo 

tempo, são utilizados como recurso recreativo no turismo marinho, importante atividade 

para vários países. Por outro lado, as indústrias oceânicas podem impactar a saúde dos 

ecossitemas marinhos, por exemplo, com o descarte de resíduos dos navios e poluição 

por derramamento de óleo. 

 

A OCDE, em estreita cooperação com os demais participantes nacionais e internacionais 

envolvidos na economia oceânica, tais como ICZM – Integrated Coastal Zone 

Management, MSP – Marine Spatial Planning e MPA – Marine Protected Areas, vem 

trabalhando para avaliar formas de melhoria das evidências sócio-econômicas do oceano, 
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Figura 10.2: A Economia Oceânica Atual: Sistema interativo e interdependente 
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aprendendo com as experiências obtidas com as bases de dados iniciais sobre economia 

oceânica, desenvolvidas no contexto do projeto “O Futuro da Economia Oceânica”.23 

 

A futura evolução das indústrias e atividades baseadas em oceano, existentes e 

emergentes, é o cerne do projeto. De forma geral, indústrias e atividades existentes 

englobam: transporte marítimo, construção de navios e equipamento marítimo, pesca de 

captura e processamento de peixes, turismo marítimo e costeiro, exploração e produção 

offshore convencional de óleo e gás, dragagem, instalações e manuseio portuários.24 

 

As atividades emergentes são caracterizadas pelo papel fundamental desempenhado pela 

ciência e pela tecnologia de ponta em suas operações. Entre elas, estão: vento offshore, 

energia de maré e de ondas, extração offshore de óleo e gás em mares profundos e outros 

locais remotos, mineração de leito marinho de metais e minerais, aquicultura, 

biotecnologia marinha, monitoramento, observação e controle oceânico. Mirando um 

futuro ainda mais longínquo, existem indústrias novas, ou ainda por nascer, que poderiam 

potencialmente se juntar a essa categoria, tais como captura e armazenamento de carbono 

(CCS) e gestão de áreas protegidas em escala oceânica.25 

 
Tabela 10.2: Indústrias estabelecidas e emergentes baseadas no oceano 

Estabelecidas Emergentes 

Pesca de captura Aquacultura marinha 

Processamento de frutos do mar Petróleo e gás em águas profundas e ultra-profundas 

Transporte marítimo de carga Energia eólica offshore 

Portos Energia oceânica renovável  

Construção e reparo de navios Mineração marinha e do leito marinho 

Petróleo e gás offshore (águas rasas) Segurança e monitoramento marítimos 

Manufatura e construção marinha Biotecnologia marinha 

Turismo costeiro e marítimo Produtos e serviços marinhos de alta tecnologia 

Serviços comerciais marítimos Outros 

Pesquisa & desenvolvimento e educação marinhos  

Dragagem  

Fonte: OECD, The Ocean Economy in 2030. Tradução livre CCGI. 

 

Importante destacar que as indústrias baseadas no oceano não se desenvolvem 

isoladamente, nem umas com relação às outras, nem com relação ao meio ambiente 

oceânico ao qual estão integradas. Muito pelo contrário, elas se interrelacionam e 

interagem com outras atividades e com o oceano em que estão inseridas de diversas 

formas distintas. Contudo, enquanto as indústrias marinhas e a exploração dos recursos 

marinhos são percebidas como atividades individuais, a abordagem para o 

desenvolvimento e gestão sustentável de riscos permanecerão fragmentadas e de eficácia 

limitada.26 

 

 

 

 
 

 

  

 
23 OECD Work in Support of a Sustainable Ocean. Página 4. 
24 OECD, The Ocean Economy in 2030. Página 19. 
25 OECD, The Ocean Economy in 2030. Página 20. 
26 OECD, The Ocean Economy in 2030. Página 21. 
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Figura 10.3: Antes da COVID-19 - Expectativa de dobrar o valor agregado das indústrias baseadas em 

oceano - até 2030 
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Na análise da OCDE, em 2016, a projeção era de aceleração de mercado em várias 

atividades da economia oceânica até 2030. As estimativas eram de que o valor agregado 

a ser gerado globalmente pelas indústrias baseadas em oceano poderia dobrar de tamanho, 

de US$1,5 trilhão de valor agregado global em 2010 para US$3 trilhões em 2030. Em 

particular, a aquacultura marinha, pesca marinha por captura, processamento de peixes 

marinhos, vento offshore e atividades portuárias eram apontadas como atividades com 

potencial para superar a economia global. Com base nessa projeção, maior pressão sobre 

o meio ambiente marinha também era esperada. 

 

Contudo, a pandemia de COVID-19 desacelerou o crescimento dessas atividades, dado 

que muitas delas podem contribuir para a disseminação da doença. Ainda não há clareza, 

entretanto, sobre o grau de impacto econômico neste setor, e a expectativa de retomada 

nos mesmos níveis pré-pandemia é de anos de demora. Com relação aos impactos 

econômicos causados pela pandemia, a OCDE irá dar prosseguimento aos estudos sobre 

atividades econômicas oceânicas e seu futuro potencial, com ênfase particular no papel 

desempenhado pela ciência, tecnologia e inovação em desenvolvimento sustentável. 
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Nota: Pesca artesanal não está incluida neste gráfico. 

Fonte: OECD, The Ocean Economy in 2030. Página 24.O cálculo foi efetuado pelos autores com base no OECD 

STAN, UNIDO INDSTAT, UNSD; Lloyd’s Register (2014; 2013); World Bank (2013); IEA (2014). Gráfico adaptado 

e traduzido por CCGI. 

Síntese do que diferencia a economia terrestre da economia oceânica foi apresentada no estudo da OCDE - The Ocean 

Economy to 2030. 

 

Tabela 10.3: O que diferencia a economia terrestre da economia oceânica? 

#1. O mar é muito maior do que a área terrestre. 

Os processos naturais marinhos, ecossistemas e espécies não estão confinados em limites marinhos 

legalmente estabelecidos. Regimes jurídicos distintos se aplicam a uma única atividade, dependendo de 

onde ela é exercida, mesmo dentro da jurisdição de um único país costeiro (águas territoriais, zona 

contígua, zona econômica exclusiva), e se torna mais complexa com os interesses de outros países em 

áreas além das jurisdições nacionais (águas internacionais). 

 

#2. A água é menos transparente que o ar. 

Não há tecnologia de detecção remota disponível para penetrar nas profundezas do mar, o que torna 

muito mais difícil e caro saber o que ocorre na coluna d’água e no fundo oceânico. Os custos de pesquisa 

marinha e monitoramento são muito elevados, o que explica o porquê de sabermos muito menos sobre 

o que ocorre no oceano do que o que ocorre na área terrestre. 

 

#3. O mar é mais tridimensional do que a área terrestre. 

A ocorrência de vida marinha se dá a partir da superfície de água até trechos profundos do oceano, 

enquanto na terra apenas poucas espécies que tem capacidade de voar podem se manter acima da 

superfície terrestre. O mesmo se aplica, até certo ponto, à atividade humana. Isso torna os mapas 

bidimensionais menos úteis, e aumenta a complexidade do planejamento espacial marinho e sua gestão. 

Isso também torna mais difícil o estudo do meio ambiente marinho, como ele funciona, como a atividade 

humana o afeta, e como o oceano beneficia a economia e o bem-estar humano. 

 

#4. O mar é fluido e interconectado. 

O que acontece um uma determinada localidade pode afetar o que acontece em outros lugares, como 

poluentes e espécies invasivas são carregados pelas correntes e/ou embarcações a distâncias muito 

maiores do que em terra. 

 

#5. Espécies marinhas podem se deslocar potencialmente a distâncias muito maiores do que as 

espécies terrestres. 
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Figura 10.4: Valor agregado da economia oceânica em 2030 no cenário pré-CoviD 
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Isso faz com que a gestão das atividades humanas que utilizam recursos marinhos seja muito mais difícil, 

já que são acessíveis a quase todos. 

 

#6. Agrupamentos ou conjuntos de animais na coluna d’água podem desviar rapidamente de um 

local para outro. 

O mapeamento dessas espécies e seu deslocamento é muito mais difícil, e as medidas de proteção e 

gestão dessas espécies também tem que se desviar no tempo e no espaço do mesmo modo. 

 

#7. Nutrientes e poluentes podem ficar retidos por várias décadas até que sejam devolvidos pela 

circulação oceânica. 

Podem haver lapsos temporais significativos entre os períodos em que certas atividades se realizam e o 

momento em que seus impactos ocorrem, podendo deixar um encargo para as gerações futuras. 

 

#8. Falta de proprietário e responsável pelo oceano são ainda menos favoráveis ao desenvolvimento 

sustentável do que na terra. 

A utilização privada do oceano e seus recursos geralmente dependem de licenças e concessões de 

autoridades públicas. Autoridades nacionais tem o poder de permitir atividades privadas em áreas sob 

jurisdição do Estado costeiro. A Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos27 pode conceder licença 

para atividades na área, mas em águas internacionais, atividades privadas tem muito menos controle. 

Regimes de propriedade compartilhada são mais escassos do que em terra dada a natureza móvel de 

muitos recursos marinhos, o que torna a exclusão de usuários não autorizados extremamente difícil. 

 

#9. Humanos não vivem no oceano. 

Considerando que o mar não é nosso habitat, nossa presença depende do uso e desenvolvimento de 

tecnologia. Nossa rara presença no mar também torna muito mais difícil e caro, o exercício adequado do 

cumprimento da lei. 

 

Fontes: OCDE, The Ocean Economy to 2030, página 19.  

 

2.1 Principais Pontos de Preocupação com a situação atual dos Oceanos 

 

Muitas são os fenômenos e práticas que são considerados ameaças graves à saúde 

oceânica, conforme os estudos da OCDE sobre o tema, e para os quais há necessidade 

premente de ação governamental e cooperação internacional, dado o impacto no ambiente 

e os riscos socioeconômicos envolvidos 

 

a) Poluição Oceânica 

 

A poluição oceânica é uma combinação de substâncias químicas, dejetos e lixo, sendo em 

sua maioria advindos de fontes terrestres a derramados ou levados para o oceano. A 

poluição oceânica é extremamente danosa ao meio ambiente, para a saúde dos organismos 

vivos e constitui um grave ameaça às estruturas econômicas globais.28 

  

 
27 https://www.isa.org.jm/ 
28 https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/marine-pollution/ 
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Figura 10.5: Poluentes jogados no oceano. Esse tipo de poluição afeta diariamente a vida de peixes e 

outras criaturas marinhas 

 
Fonte: nationalgeographic.org/encyclopedia/marine-pollution/. Crédito: stockphoto-graf/shutterstock 

 

b) Eutrofização e zonas mortas oceânicas são um desafio global crescente 

 

Um dos desafios globais predominantes relativos a qualidade da água é a eutrofização: 

uma forma de poluição da água causada pelo excesso de nutrientes (nitrogênio e fósforo). 

A eutrofização pode acarretar na proliferação de algas tóxicas e criar “zonas mortas” 

(diminuição do teor de oxigênio) no oceano e águas costeiras, levando a uma perda 

significativa de biodiversidade marinha. Excesso de nitrogênio no meio ambiente também 

contribui para a mudança climática, diminuição da camada de ozônio, poluição do ar, 

toxidade por nitrato em águas subterrâneas e água potável, perda de biodiversidade e 

deterioração da qualidade do solo.29 

 

A figura 6 mostra locais na costa e no oceano onde nutrientes antropogênicos, tais como 

nitrogênio proveniente de fertilizantes e estrume gerado pela pecuária, tenham aumentado 

ou causado diminuição de níveis de oxigênio (áreas sombreadas de azul), levando à 

formação de zonas mortas (pontos vermelhos). O número e o tamanho das zonas mortas 

oceânicas vêm dobrando a cada década, desde 1960, sobretudo em decorrência de 

poluição por nutrientes advindos da agricultura. 

  

 
29 OECD in Support of a Sustainable Ocean, Página 10. 
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Figura 10.6: Nutrientes antropogênicos aumentam ou causam diminuição de níveis de oxigênio e zonas 

mortas 

 
 
Fonte: Breitburg, D. et al (2018), “Declining oxygen in the global ocean and coastal waters”, Science, 5 January, 

https://science.sciencemag.org/content/359/6371/eaam7240 

 

c) Gestão e prevenção risco de poluição da água 

 

A melhoria da qualidade da água, desde a nascente até o mar, requer gestão tanto de 

pontos de poluição localizados como de poluição difusa. A distinção entre as duas fontes 

de poluição tem função importante nas políticas de qualidade da água e de regulação da 

poluição. 

 

A poluição localizada é altamente controlada em países da OCDE, contudo contaminantes 

criam novas preocupações, por exemplo, resíduos farmacêuticos, microplástico ou outras 

substâncias que podem ter consequências danosas para a saúde humana e para os 

ecossistemas marinhos, terrestres e de água doce. A mitigação desse risco ambiental 

requer uma abordagem conjunta, envolvendo a indústria, pois o sistema de saneamento e 

tratamento de água isoladamente não será suficiente, além dos custos serem muito 

elevados. No caso de resíduos farmacêuticos, a OCDE promove uma abordagem de ciclo 

de vida, com a cooperação ativa de todos os envolvidos, desde a pesquisa e produção até 

a sistemas de saúde e empresas de tratamento de água. 

 

Nos países da OCDE, as fontes difusas de poluição são mais frequentes e é essencial que 

a poluição da água seja contida, para que se enquadrem nos limites aceitáveis. A adoção 

de estratégia eficiente compreende políticas de intervenção que reflitam os princípios 

básicos da OCDE de gestão da qualidade da água, prevenção da poluição, tratamento na 

fonte, princípio do poluidor pagador, equidade e coerência política. Enquanto os objetivos 

de qualidade da água são o centro da resposta das políticas públicas, a estrutura das 

políticas de muitos outros setores deve estar alinhada para que os esforços na redução dos 

custos da poluição difusa não sejam em vão. 

 

Para a OCDE, o nitrogênio requer uma abordagem diferente, já que se dissemina na água, 

no ar e no solo. Uma abordagem tripla é necessária para atacar a poluição causada por 



  

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  
496 

nitrogênio: 1) no contexto de políticas do ar, água e biodiversidade, gerir os riscos de 

poluição local por meio de um melhor entendimento dos caminhos do nitrogêncio entre 

suas fontes e seus conseqüentes impactos na natureza (“abordagem de risco 

espacialmente direcionada”); 2) no contexto de mitigação da mudança climática e das 

políticas de proteção da camada de ozônio, levando em consideração a concentração 

atmosférica global de óxido nitroso (“abordagem de risco global”); 3) monitorar os 

excendentes de nitrogênio restantes (por meio de um balanço nacional de nitrogênio) e 

avaliar as possibilidades mais eficientes em termos de custos para manter o nível de 

nitrogênio em um grau aceitável pela sociedade (“abordagem preventiva”). Para a OCDE, 

instrumentos econômicos, tais como cobrança de taxas de poluição ou direitos 

negociáveis, são ainda meios pouco utilizados para o aumento da eficácia de custo das 

estratégias do controle da poluição e, ao mesmo tempo, para promover a inovação. 

 

d) Transporte marítimo e seus impactos ambientais substâncias 

 

O transporte marítimo global é responsável por, aproximadamente, 30% do total global 

de emissões de óxido nitroso (NOx). Essas emissões estão vinculadas a milhares de 

mortes prematuras em áreas costeiras. Navios são responsáveis por cerca de 2,5% do total 

global de emissão de gás de efeito estufa (GHG). Outros impactos ambientais causados 

por transporte marítimo incluem impactos na biodiversidade relativos a água de lastro e 

o efeito da poluição sonora na vida marinha. Os eforços globais voltaram-se recentemente 

às políticas públicas referentes à gestão de emissões de enxofre e GHG por navios e à 

água de lastro, porém deveria haver mais esforços no que se refere a NOx e a emissões 

de partículas. O Fórum de Transporte Internacional30 (International Transport Forum – 

ITF) da OCDE conduziu varios estudos que buscam propor políticas públicas para 

redução de emissões advidas do transporte marítimo. 

 

e) Detritos de plástico e seus efeitos negativos nos ecossistemas oceânicos 

 

A produção global de plástico cresceu de virtualmente zero, em 1950, para mais de 400Mt 

(figura 7). O plástico está presente em todas as bacias oceânicas, inclusive ao redor de 

ilhas remotas, nos pólos e no mar profundo. Estima-se que até 13 milhões de toneladas 

devem ser introduzidas nos oceanos cada ano.31 O plástico que se acumula no meio 

ambiente natural irá se decompor após centenas ou, até mesmo, milhares de anos. 

Aproximadamente 80% dos detritos de plástico marinho têm origem em fontes com base 

terrestre e são transportados para o oceano através dos rios, e o restante dos detritos advém 

da atividade pesqueira, desastres naturais e outras fontes. Detritos marinhos englobam 

grandes objetos, microplásticos e nanoplásticos. Os impactos que causam nos 

ecossistemas marinhos decorrem, dentre outros, por ingestão ou pelo emaranhamento e 

morte de espécies que ali vivem. Microplásticos, estimados em representar 15% do peso 

do lixo plástico total gerido32, pode se mover pela cadeia alimentar e potencialmente 

representar risco à saúde humana, uma vez ingerido. O lixo marinho também leva a uma 

série de impactos socioeconômicos ao turismo, pesca e aquacultura, e transporte 

marítimo. 

 

  

 
30 OECD in Support of a Sustainable Ocean, Página 26. 
31 OECD in Support of a Sustainable Ocean, Página 11. 
32 OECD in Support of a Sustainable Ocean, Página 11. 
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f) Oceano e Mudança Climática 

 

O oceano regula o clima global por meio da intermediação da temperatura e da 

determinação de chuvas, secas e enchentes. O Painel Intergovernamental sobre Mudança 

Climática (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change), no relatório publicado 

em 2019 sobre Oceanos e Criosfera em um Clima em Mudança, concluiu que o oceano 

vem se aquecendo desde 1970 e já absorveu mais de 90% do excesso de calor preso pela 

crescente concentração de GHG. Se por um lado os oceanos desaceleraram o aquecimento 

global devido à sua capacidade de absorver o calor, por outro lado, vem alterando a 

química do oceano. O relatório do IPCC concluiu que o oceano está mais quente, mais 

ácido e menos produtivo, com graves impactos para as interações complexas entre as 

contínuas emissões de GHG e a capacidade dos oceanos de estocar o excesso de calor, 

fator este que será determinante na velocidade e magnitude dos impactos de longo prazo 

decorrentes da mudança climática. 

 
Figura 10.7: A produção global de plásticos primários e o crescimento exponencial nos setores de uso 

industrial, 1950–2015 

 
Fonte: OECD Work in Support of a Sustainable Ocean. 
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Legenda: Produção de plásticos primários por milhões de toneladas (mt). Setores: 

 Outros 

 Indústria têxtil 

 Maquinário industrial 

 Produtos de consumo e institucional 

 Eletro-eletrônicos 

 Edificação e construção 

 Transporte 

 Embalagem 

 

f) As comunidades costeiras e a mudança climática 

 

As comunidades costeiras são impactadas pela crescente emissão de GHG. O 

aquecimento está levando ao derretimento de geleiras e glaciares terrestres, o que resulta 

no aumento do nível do mar, com impacto considerável nas áreas costeiras, tais como 

enchentes e erosão da costa, invasão de água salgada e destruição de habitats.  

 
Figura 10.8: Projeção das vias da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, 2000-2100 

 

 
Fonte: Baseado nos dados do Representative Concentration Pathways Database (versão 2.0.5), in The Ocean Economy 

2030, página 81. 

Legenda: 

Eixo vertical: Partes por milhão, CO2 equivalente 

Eixo horizontal: Ano 

Traço de emissões mais altas (RCP 8,5) 

Traço de emissões altas (RCP 6,0) 

Traço de emissões baixas (RCP 4,5) 

Traço de emissões mais baixas (RCP 2.6) 

 

As comunidades costeiras e suas infraestruturas já estão sob a ameaça das enchentes e 

erosões. Sem a devida adaptação, os danos causados por enchentes decorrentes da alta 

elevação no nível do mar (1,3 metros), seria de aproximadamente 4% do PIB mundial. 

Os ecossistemas marinhos também estão sendo severamente impactados. O relatório do 

IPCC sobre Aquecimento Global33 de 1,5º C concluiu que recifes de coral devem diminuir 

em 70% a 90% se a temperatura aumentar 1,5º C. Se o aquecimento global alcançar 2º C, 

mais de 99% dos recifes de coral correm o riso de desaparecer. 

 

 
33 OECD in Support of a Sustainable Ocean, Página 14. 
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Figura 10.9: Cenários para o nível do mar para 2100 

 
Fonte: OECD Work in Support of a Sustainable Ocean. 

H++ = Free hydrogen ions (íons de hidrogênio livres). Acidificação dos oceanos. 

 RCP 2,6 = Representative Concentration Pathway (Via de Concentração Representativa) 

 RCP 8,5 = Representative Concentration Pathway (Via de Concentração Representativa) 

 

 

A mudança global média do nível do mar é um dos impactos mais evidentes do 

aquecimento global induzido pelo homem, o qual se projetará por séculos devido às 

escalas de tempo associadas aos processos climáticos e feedbacks, mesmo que as 

emissões gás de efeito estufa se estabilizem.34  

 

A acidificação dos oceanos significa a redução mundial do pH da água do mar como 

consequência da absorção de grandes quantidades de dióxido de carbono (CO2) pelos 

oceanos. A acidificação dos oceanos é em grande parte o resultado do homem carregar a 

atmosfera da Terra com grandes quantidades de CO2, produzido por veículos e processos 

industriais e agrícolas. Desde o início da Revolução Industrial por volta de 1750, cerca 

de um terço até a metade do CO2 liberado na atmosfera da Terra pelas atividades humanas 

foi absorvido pelos oceanos. Durante esse período, estimaram os cientistas, o pH médio 

da água do mar caiu de 8,19 para 8,05, o que corresponde a um aumento de 30% na sua 

acidez.35 

 

O gráfico da figura 9 faz a projeção do aumento do nível do mar em 2 metros no ano 

2100, com o consequente aumento da acidificação dos oceanos. 

 

Vias de concentração representativas (RCPs)36 são cenários que incluem séries temporais 

de emissões e concentrações do conjunto completo de gases de efeito estufa (GEEs ou 

GHG) e aerossóis e gases quimicamente ativos, bem como uso/cobertura da terra. A 

palavra “representante” significa que cada RCP fornece apenas um dos muitos cenários 

possíveis que levariam às características específicas de forçamento radiativo. O termo 

“via” ou “caminho” enfatiza que não apenas os níveis de concentração de longo prazo são 

 
34 IPCC.  Constructing Sea-Level Scenarios for Impact and Adaptation Assessment of Coastal Areas:  A 

Guidance Document. Página 2. Tradução livre.  
35 Britannica. https://www.britannica.com/science/ocean-acidification 
36 IPCC. https://www.ipcc-data.org/guidelines/pages/glossary/glossary_r.html 
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de interesse, mas também a trajetória percorrida ao longo do tempo para atingir esse 

resultado. Os RCPs geralmente se referem à parte do caminho da concentração que se 

estende até 2100, para a qual os Modelos de Avaliação Integrada produziram os cenários 

de emissão correspondentes. 

 

g) Oceano como Regulador da Concentração de Oxigênio 

 

A diminuição dos níveis de oxigênio nos oceanos impacta a vida marinha e, 

consequentemente, as indústrias que nela se baseiam. A diminuição do conteúdo de 

oxigênio é mais evidente em duas formas principais: i) anoxia, uma tendência geral de 

redução dos níveis de oxigênio em oceanos tropicais e áreas do Norte do Pacífico ao longo 

dos últimos 50 anos; ii) crescimento dramático da hipoxia costeira associada ao aumento 

do escoamento de nutrientes e fósforo da eutrofização costeira. 37 

 

Anoxia é o resultado da diminuição da solubilidade do oxigênio e a estratificação 

aumentada. Ambos os fenômenos podem ocorrer quando a água do mar se aquece, e 

excesso de chuva ou escoamento de terra levam a um fluxo excessivo de água doce. Na 

maioria dos casos, estratificação é um processo natural, mas a tendência de aquecimento 

nos oceanos a longo prazo, a precipitação de mudanças relacionadas ao clima e os aportes 

ribeirinhos alterados inserem o elemento humano: um oceano mais quente é mais 

estratificado, retém menos oxigênio e pode sujeitar novas regiões a baixo oxigênio.  

 

No atual ciclo de mudança climática, essas áreas de baixo oxigênio estão se expandindo. 

Estudos também mostram a ocorrência de esgotamento de oxigênio dissolvido e a 

expansão vertical da zona de oxigênio mínimo no Oceano Atlântico nordeste tropical, 

fazendo com que a compressão de habitat seja um problema global cada vez maior. Dado 

que a expansão das zonas de oxigênio mínimo engloba quase todas as águas do Atlântico 

equatorial, a perda anual estimada de habitat vertical (até 1 metro), resultante da contínua 

expansão da zona de oxigênio mínimo, equivale a 15% de perda de habitat nos 200 metros 

superiores entre 1960 e 2010. 

 

As previsões do teor de oxigênio nos oceanos sugerem um declínio de 1% a 4% até 2100, 

com variação de incerteza tanto no que diz respeito aos elementos físicos e biológicos dos 

modelos, incluindo diversas hipóteses sobre sensibilidade climática. A redução do nível 

de oxigênio na água do mar devido às mudanças climáticas é praticamente irreversível 

em tempo hábil para a sociedade humana. 

 

h) Corrente oceânicas e padrões de circulação 

 

Grandes correntes oceânicas transportam enormes volumes de água com suas 

características físicas e químicas ao redor do planeta. Entretanto, o derretimento das 

geleiras e o aumento dos níveis de CO2 na atmosfera podem levar a alterações nas 

correntes e nos padrões de circulação. 38 

As correntes oceânicas e seus padrões de circulação desempenham papéis diferentes no 

sistema de circulação termoalina (ou termossalina).39 A circulação termoalina envolve o 

 
37 OECD (2016), The Ocean Economy in 2030. Página 89. 
38 OECD (2016), The Ocean Economy in 2030. Página 91. 
39 A circulação termoalina ou termosalina refere-se ao conjunto de correntes oceânicas que forma uma 

"auto-estrada" oceânica movida pelas diferenças de temperatura, densidade e salinidade das aguas 

oceânicas. O aumento de densidade pode ocorrer devido ao arrefecimento da água, ao excesso de 
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globo como uma esteira transportadora, puxando a água densa dos pólos para baixo. A 

uma profundidade de cerca de 2.000 metros, a água flue pelo leito marinho ao redor do 

mundo para o Atlântico Norte até o Oceano Antártico. Até mesmo a corrente do Golfo e 

suas ramificações são dirigidas pela convecção e circulação termoalina. 

 
Figura 10.10: Circulação Termoalina 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/correntesoceanica/home/circulacao-termoalina 

Legenda: 

Fluxo de subsuperfície fria 

 Fluxo de susuperfície morna 

 

 

A circulação termoalina atlântica é um elemento importante do sistema climático, já que 

é responsável pela maior parte do transporte de calor em direção ao norte do Atlântico. 

Um colapso da circulação termoalina é amplamente debatida como um “risco baixo, mas 

de alto impacto”, associado ao aquecimento global. 

 

Coforme o cenário, a trajetória das correntes e dos ventos pode sofrer uma transformação 

substancial com o aquecimento global dos oceanos. Segundo projeção do IPCC, a 

mudança climática deve aumentar o escoamento de água doce advinda do derretimento 

dos glaciares para o mar até 2050, o que, por sua vez, pode levar a mudanças na convecção 

e circulação termoalina, aumentando potencialmente as condições para a ocorrência de 

anoxia e hipóxia. 

 

i) Oceano e Ciclo Hidrológico 

 

O oceano desempenha papel fundamental no ciclo hidrológico, assim, mudanças no meio 

ambiente marinho também podem levar a mudanças no ciclo hidrológico, afetando as 

precipitações e recursos de água doce. 40 

 

 
evaporação sobre a precipitação ou ainda à formação de gelo e consequente aumento de salinidade das 

águas próximas. Quando a densidade aumenta a água da superfície afunda e faz com que esta desloque água 

profunda dando assim a origem à circulação termosalina. 

https://sites.google.com/site/correntesoceanica/home/circulacao-termoalina 
40 OECD (2016), The Ocean Economy in 2030. Página 93. 

 

https://sites.google.com/site/correntesoceanica/home/circulacao-termoalina
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O IPCC prevê mudanças na precipitação ao redor do mundo. Em regiões que nevam, a 

mudança climática já alterou o fluxo de sazonalidade, por exemplo, em países do 

hemisfério norte, o aquecimento reduziu a profundidade máxima de neve na primavera e 

estendeu as estações de derretimento de neve e o escoamento máximo de neve derretida 

na primavera. 

 

Todas as projeções para o século XXI mostram perda de massa contínua dos glaciares, 

acarretando aumento de água proveniente do derretimento. Normalmente, a captação do 

escoamento dos glaciares alcança seu ponto máximo no verão. Entretanto, pesquisadores 

indicam que o Ártico pode romper mais cedo ao longo do ano e alimentar os rios formados 

por derretimento de glaciares.  

 

O regime hidrológico do Ártico é especialmente suscetível ao aquecimento devido ao 

predomínio de zonas de geleiras permanentes no subsolo sensíveis à temperatura e sua 

zona de controle do ciclo da água.  

 

j) Pesca insustentável 

 

Pesca ilegal, não reportada e não regulada (IUU fishing em inglês – Illegal, Unreported 

and Unregulated fishing), assim como pescado capturado não utilizado e outras formas 

de pesca não-sustentável aumentam a pressão sobre a sustentabilidade de ecossistemas 

marinhos. 41 

 

IUU Fishing Index – Illegal, unreported and unregulated fishing index42 (Índice de pesca 

illegal, não reportada e não tegulada) foi projetado para atender à necessidade de uma 

análise detalhada da vulnerabilidade dos países pesqueiros, exposição e respostas à pesca 

IUU. O índice preenche uma lacuna importante ao analisar e avaliar, estado por estado, 

as implicações globais da pesca IUU, ajudando assim os formuladores de políticas a 

identificar onde as intervenções são mais necessárias. 

 

A pesca IUU é uma grande ameaça aos ecossistemas oceânicos em todo o mundo, 

prejudicando os esforços para gerir de forma sustentável a pesca global e conservar 

eficazmente a biodiversidade oceânica. É também um desregulador economico e social 

significativo, prejudicial para o comércio legal da pesca e tem estado associado ao crime 

organizado. O esgotamento dos estoques de peixes por meio da pesca IUU ameaça a 

segurança alimentar global, juntamente com a subsistência de cerca de 40 milhões de 

pessoas que estão empregadas em todo o mundo apenas na pesca de captura, além de 

outros milhões em indústrias associadas. 

 

O IUU Fishing Index fornece uma medida do grau ao qual países estão expostos e estão 

efetivamente combatendo a pesca ilegal, não reportada e não regulada. O IUU Fishing 

Index apresenta uma pontuação de 1 a 5 para todos os países costeiros (sendo 1 o melhor 

e 5 o pior). O índice permite que países sejam comparados uns aos outros, e avaliados por 

sua vulnerabilidade, predomínio e resposta ao IUU Fishing. 

 
 

 

 

 
41 OECD (2016), The Ocean Economy in 2030. Página 94. 
42 IUU Fishing. https://globalinitiative.net/analysis/iuu-fishing-index/ 
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Tabela 0.4: Cinco Países com Melhor e Pior Pontuação IUU Fishing 
5 Países com melhor pontuação 5 Países com pior pontuação 

Bélgica (1.43) China (3.93) 

Letônia(1.57) Taiwan (3.34) 

Estônia (1.67) Camboja (3.23) 

Finlândia (1.67) Russia (3.16) 

Polônia (1.68) Vietnã (3.26) 

Fonte: https://iuufishingindex.net/about. Tradução livre 

 

As conclusões do Índice fornecem uma forte indicação de que a meta 14.4 do ODS - 

acabar com a pesca IUU - não será alcançada se os níveis atuais de governança / gestão 

da pesca prevalecerem, e que o combate à pesca IUU, portanto, continua a ser um enorme 

desafio global. 

A captura não-sustentável se origina na falha em restringir adequadamente o esforço 

excessivo de pesca e o modo em que é aplicado. IUU e o descarte de pescados capturados 

não utilizados são parte do problema e são ameaça potencial à sustentabilidade da pesca. 

O crescente aumento populacional, aumento de renda e evolução da dieta resultaram em 

aumento crescente de demanda por peixe, colocando mais pressão no estoque. A FAO – 

Food and Agriculture Organization43  afirma que a produção global de peixe vem 

aumentando a uma taxa média anual de 3,2%, superior à taxa de crescimento da 

população mundial, cuja taxa é de 1,6%. Entretanto, a maior parte desse aumento tem 

origem na produção em aquacultura, já que o volume pescado pela captura de peixes está 

estagnando. 

 

A FAO e a OCDE trabalham em cooperação no desenvolvimento de estudos, 

levantamento e análise de dados sobre a questão alimentar, com foco em agricultura e 

pesca, e monitorando de perto os mercados de curto prazo e os desenvolvimentos de 

políticas. Recentemente, a FAO e a OCDE publicaram o OECD-FAO Agricultural 

Outlook 2010-202944 (OCDE – FAO Paronama da Agricultura 2020-2029), que fornece 

uma linha de base abrangente de médio prazo para os mercados de commodities agrícolas 

em níveis nacional, regional e global, juntamente com um cenário inicial que explora o 

impacto do COVID-19. 45 

 

 
  

 
43 FAO 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture: Opportunities and Challenges. 
44 OECD-FAO. https://read.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2020-

2029_1112c23b-en#page5 
45 Ao visitar o site https://iuufishingindex.net/about é possível verificar a pontuação dos países que atuam 

em atividades de pesca (pontuação de 1 a 5 para todos os países costeiros - sendo 1 o melhor e 5 o pior).  A 

média mundial é 2,29.  As cores do mapa correspondem às pontuações, conforme a escala abaixo. No site, 

ao clicar na caixa de cor correspondente à determinada pontuação, todos os países com uma pontuação 

nessa faixa são destacados.  
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Figura 10.11: IUU Fishing Index – Índice de Pesca Ilegal - Não Reportada - Não Regulada no mundo 

 

(Países sem litoral) 

Fonte: https://iuufishingindex.net/about                                             

 

No que se refere ao trabalho da FAO sobre pesca, considera-se que peixes estejam sendo 

biologicamente pescados em excesso - quando os estoques se reduzem em níveis que os 

impede de produzir seu máximo produtivo sustentável. A figura 12 mostra que em 2011, 

28,8% dos estoques monitorados pela FAO estavam sendo pescados em excesso, 

reduzidos ou em recuperação, 61,3% foram completamente explorados (completamente 

pescados); e 9,9% estavam sendo sub-pescados. Estima-se que entre 11 e 26 milhões de 

toneladas de peixe são pescados de forma ilegal, não-reportada e não regulada (IUU 

fishing) anualmente, representando 18% da captura global pesqueira. Esse percentual 

representa uma pressão substancial nos estoques de peixe, além do que seria considerado 

aceitável. Descarte de peixes capturados é outro problema, já que 7.2 milhões de 

toneladas de peixes não visados pela pesca (8% da pesca global) são descartados no mar 

já mortos, devido a fatores tais como restrições decorrentes de regulação de mercado. 

Contudo, alega-se que o número de estoques economicamente sobrepescados é ainda 

maior do que o número biologicamente sobrepescado. 

Apesar de que a tendência geral de sobrepesca e redução de estoque de peixes ainda 

precise ser revertido, muitos estoques reduzidos têm sido ou estão sendo refeitos e muitas 

atividades pesqueiras estão sendo geridas de forma sustentável devido à iniciativa de 
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alguns países. Na Nova Zelândia, o percentual de estoque de peixe acima do limite de 

sobrepesca diminuiu 7 pontos percentuais dos 25% em 2009 para 18% em 2013. A União 

Europeia reportou que até 70% dos estoques avaliados foram pescados em taxas 

decrescentes ou mostravam aumento da abundância de estoque. Outros exemplos de 

sucesso também podem ser verificados na atividade pesqueira ao redor do mundo. 

 
Figura 10.12: Tendência Global do Estado dos Estoques de Peixe Marinho, 1974-2011 (em percentual) 

 
Legenda: 

 Em níveis biologicamente insustentáveis 

 Dentre dos níveis bilogicamente sustentáveis 

 

Nota: A linha branca divide os estoques dentro dos níveis biologicamente sustentáveis em duas subcategorias: 

completamente pescado (acima da linha) e sub-pescado (abaixo da linha). Na parte superior do gráfico, estão os 

estoques sobrepescados. 

Fonte: FAO (2014). The State of World Fisheries and Aquaculture: Opportunities and Challenges. Página 37. 

 

2.2 Necessidade de Adoção de Medidas Globais Urgentes 

 

A combinação das pressões de aumento da temperatura do mar, acidificação, 

estratificação, mudanças nas correntes oceânicas e do ciclo hidrológico, eutrofização por 

escoamento costeiro e outras formas de poluição, sobrepesca e destruição de habitat irão 

definir o quão produtivo e eficiente os oceanos futuros serão. 46 

 

O conhecimento sobre os efeitos inter-relacionados de fatores ambientais e da 

complexidade da cadeia alimentar marinha ainda é relativamente pequeno, assim sendo, 

considera-se que elaborar projeções amplas sobre ecossistemas pode ser prematuro. A 

investigação de questões específicas, tais como aumento da temperatura do mar e 

acidificação, pode levar a inferências equivocadas sobre respostas orgânicas em um meio 

ambiente natural multivariado porque efeitos interativos normalmente não são previsíveis 

a partir de estudos sobre uma questão específica. Essa é a principal fonte de incertezas 

para projeções. Mudanças na temperatura e pH, tais como as projetadas pelo IPCC em 

um cenário normal para o ano de 2100, pode ter efeitos sinergéticos negativos no 

 
46 OECD, (2016), The Ocean Economy in 2030. Página 100. 
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crescimento de espécies, sobrevivência, aptidão física, calcificação e desenvolvimento. 

Em alguns casos, condições de hipóxia podem intermediar efeitos negativos da 

acidificação do oceano, enquanto que acidificação oceânica e hipóxia aumentam a 

sensibilidade ao calor e vice-versa, e perda de oxigênio combinada com aquecimento é 

causa provável de diminuição de tamanho e qualidade de habitat de animais marinhos. 

As interações com outros fatores ambientais podem notadamente alterar os efeitos 

biológicos do aquecimento, acidificação oceânica e hipóxia. 

 

Entretanto, se o aumento da temperatura global exceder a 2ºC comparado com os níveis 

pré-industriais, o cenário de normalidade sugere que o meio ambiente oceânico passaria 

por mudanças de longo prazo em termos de padrões de biodiversidade, teias tróficas47, 

reciclagem de nutrientes e provisão de habitat, e apresentar desafios consideráveis para o 

desenvolvimento futuro de indústrias baseadas no oceano. 

 

Dentre outros diversos efeitos, o aumento da temperatura do mar, diminuição dos níveis 

de oxigênio e poluição podem levar a uma perda global em receita advinda de pescados 

e turismo, além de aumentar custos em saúde. Se a tendência de aumento de diferentes 

tipos de poluição marinha persistir, as significativas taxas de descoberta de recursos 

genéticos advindos de organismos marinhos podem desacelerar, levando a uma perda de 

valor de opção de ecossistemas marinhos. Por outro lado, essas mudanças podem 

significar novas oportunidades, tais como rotas marítimas internacionais mais curtas 

devido a verões livre de gelo no Ártico e aumento de captura de peixes em latitudes mais 

altas. 

 

E ainda, essas mudanças podem afetar a economia mais abrangente pela alteração de 

recursos e aumento de riscos para a saúde pública, desenvolvimento humano, bem-estar 

e segurança. Mudanças na acessibilidade a esses recursos marinhos podem levar ao 

aumento de desafios geopolíticos e de governança na gestão dos recursos nas zonas 

econômicas exclusivas e em alto mar.  Não alcançar os objetivos de transformação 

previstos na Convenção de Diversidade Biológica da UNEP (objetivos 6, 7, 10, 11 e 12) 

e o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas n.º 14, que dedica o 

objetivo integralmente para a conservação e uso sustentável dos oceanos, mares e recursos 

marinhos, assim como os objetivos da COP21, pode resultar em custos econômicos e 

sociais adicionais, que serão distribuídos de forma desigual, criando fardos mais pesados 

especialmente para países em desenvolvimento, onde as receitas advindas da pesca e do 

turismo geram emprego, sustento e nutrição para milhões de comunidades costeiras. Isso 

eleva a expectativa de mudanças no meio ambiente oceânico para 2030/50 e os impactos 

delas resultantes quanto a uma questão de preocupação global, para além da divisão 

Norte-Sul. O uso sustentável do oceano não pode ser alcançado ao menos que a gestão de 

todos os setores envolvidos nas atividades humanas que impactam o oceano seja coerente. 

 

 

 

 
47 Uma teia trófica – ou relação trófica - é a representação das relações alimentares entre predadores e presas 

numa comunidade ecológica (Pimm, 1982; Cohen, 1978). Como os recursos alimentares e os predadores 

estão entre os principais fatores limitantes do crescimento populacional de qualquer espécie, as interações 

tróficas são componentes essenciais para o entendimento da dinâmica das populações, e consequentemente 

dos padrões emergentes de coexistência e diversidade nos ecossistemas. (Levin, 1970; Holt et al., 1994; 

Tokeshi, 1999; Chesson, 2000; Giacomini, 2007). 

https://www.researchgate.net/publication/232809190_A_estrutura_de_teias_troficas 
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3. A Economia Azul  

 

De acordo com o Banco Mundial, “economia azul” se refere ao uso sustentável dos 

recursos oceânicos para o crescimento econômico, melhoria da subsistência e empregos, 

e a saúde do ecossistema oceânico. A economia azul compreende diversas atividades, 

conforme indica a figura 13 abaixo: energia renovável, turismo, mudança climática, 

pesca, gestão de resíduos e transporte marítimo. 

 

Ainda de acordo com o Banco Mundial, embora o termo “economia azul” venha sendo 

usado de diversas formas, o sentido do termo adotado no relatório The Potential of the 

Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine 

Resources for Small Island Developing States and Coastal Least Developing Countries 

compreende uma série de setores econômicos e respectivas políticas públicas que 

determinam em conjunto se o uso dos recursos oceânicos é sustentável. Neste relatório o 

Banco Mundial aponta que um importante desafio da economia azul é, portanto, 

compreender e melhor administrar os diversos aspectos da sustentabilidade oceânica, que 

vai desde a pesca sustentável, passando pela saúde do ecossistema, até poluição. Um outro 

ponto importante é a reflexão sobre a o fato de que a gestão sustentável dos recursos 

oceânicos requer a colaboração abrangente dos Estados, ao longo dos setores público e 

privado, e em uma escala nunca alcançada.48 

 

O conceito de economia azul busca promover o crescimento econômico, a inclusão social, 

e a preservação e melhoria da subsistência e, ao mesmo tempo, assegurar a 

sustentabilidade ambiental dos oceanos e zonas costeiras. A economia azul se baseia em 

evidências científicas de que os recursos oceânicos são limitados e de que a saúde dos 

oceanos vem sendo prejudicada drasticamente devido às atividades antropogênicas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
48 World Bank and United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2017. The Potential of the 

Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable Use of Marine Resources for Small Island 

Developing States and Coastal Least Developed Countries. World Bank, Washington DC. 

*Bioprospecção é o processo de descoberta e comercialização de novos produtos baseados em recursos 

biológicos. Busca sistemática por organismos, genes, enzimas, compostos, processos e partes provenientes 

de seres vivos, que tenham potencial econômico e, eventualmente, levam ao desenvolvimento de um 

produto (SACCARO JÚNIOR, 2011), in UFGRS http://www.ufrgs.br/patrimoniogenetico/conceitos-e-

definicoes/bioprospeccao#:~:text=Uma%20das%20maneiras%20de%20se,eventualmente%2C%20levam

%20ao%20desenvolvimento%20de. 
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Figura 10.13: Economia Azul Sistematizada 

 
Fonte: World Bank Group. https://www.worldbank.org/en/news/infographic/2017/06/06/blue-economy 

Legenda: 

. Economia Azul. A economia azul é o uso sustentáve dos recursos oceânicos para o crescimento econômico, melhoria 

da subsistência e do imprego, e saúde do ecossistema oceânico. 

. Energia renovável: a energia marinha sustentável pode desempenhar um papel vital no desenvolvimento social e 

econômico. 

. Pesca: a pesca marinha contribui com mais de US$210 bilhões anualmente para o PIB global. A pesca mais sustentável 

pode gerar mais receitas, mais peixes e ajudar a restaurar os estoques pesqueiros. 

. Transporte marítimo: mais de 80% dos bens comercializados internacionalmente são transportados por mar, e o 

volume do comércio marítimo deve dobrar até 2030 e quadruplicar até 2050. 

. Turismo: o turismo oceânico e costeiro pode gerar empregos e crescimento econômico. Os países costeiros menos 

desenvolvidos e os Estados insulares em desenvolvimento recebem mais de 41 milhões de visitantes por ano. 

. Mudança Climática: o impacto da mudança climática na elevação do nível do mar dos oceanos, erosão costeira, 

mudanças nos padrões das correntes oceânicas e acidificação são assombrosos. Ao mesmo tempo, os oceanos são um 

importante escoadouro de carbono e ajudam a mitigar as mudanças climáticas 

. Gestão da água: 80% do lixo no oceano provém de fontes terrestres. Melhor gestão de resíduos em terra pode ajudar 

na recuperação dos oceanos. 

Fonte: Economia azul, www.worldbank.org/oceans 

 

A abordagem do Banco Mundial inclui atividades como sendo: i) pesca; ii) aquacultura; 

iii) turismo costeiro e marítimo; iv) biotecnologia e bioprospecção marinhas;  v) 

indústrias extrativas: recursos não-vivos – atividades dentro da jurisdição nacional e 

atividades em áreas além da jurísição nacional; vi) dessalinização (geração de água doce); 

vii) energia marinha renovável (offshore); viii) transporte marítimo, portos e serviços 

relacionados, e transporte e construção naval, ix) gestão de descarte de resíduos; x) 

atividades de suporte: monitoramento e vigilância oceânica; gestão baseada em 

ecossistema, atividades de suporte ao sequestro de carbono (carbono azul), e mecanismo 

financeiro de apoio. 

 

Diversos serviços fornecidos por ecossistemas oceânicos, e para os quais o mercado não 

existe, também contribuem significativamente para atividades econômicas e outras 
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atividades humanas, tais como sequestro de carbono, proteção costeira, descarte de 

resíduos e a existência da biodiversidade.49 

 
Figura 10.14: Funções da Economia Azul 

 
Fonte: https://www.sustainableislandsplatform.org/about/blue-economy/ 

Legenda: 

A Economia Azul: 

. Usa transporte maríritimo de carga inteligente para diminuir os impactos ao meio ambiente.  

. É inclusivo e melhora a vida de todos.  

. Aproveita a energia renovável. 

. Cria empregos, reduz a probreza e acaba com a fome. 

. Conserva a vida marinha e os oceanos. 

. Protege comunidades costeiras dos impactos da mudança climática. 

. Enfrenta o lixo marinho e a poluição econômica. 

 

3.1 Financiamento Azul 

 

No âmbito da OCDE, durante o Fórum em Financiamento e Investimento Verde em 2020 

da OCDE (OECD Forum on Green Finance and Investment 2020) realizado virtualmente 

em outubro de 2020, foi apresentado um painel especialmente dedicado ao tema da 

Economia Azul: Financiando uma Economia Oceânica Sustentável (Financing a 

Sustainable Ocean Economy), com a participação de especialistas no assunto, dos setores 

público, privado e também da própria Organização50. 

Em síntese, neste painel os experts apontam que: 

 

• A saúde do oceano está em sérias dificuldades, e para reverter o declínio na saúde 

oceânica, é necessário implementar o SDG 14 – economia azul sustentável; 

 
49 World Bank and United Nations Department of Economic and Social Affairs. 2017. Idem. 
50 Sessão disponível em https://oecd-events.org/green-finance-and-investment-2020/sessions 
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• Não é possível ter um planeta saudável sem ter um oceano saudável – por isso o 

financiamento da economia azul sustentável é de vital importância; 

• Habilitar os fluxos financeiros necessários para projetos de sustentabilidade 

costeira e offshore e reverter a destruição da vida oceânica; 

• Governos, tais como as Seicheles, estão trazendo inovações financeiras, emissão 

das primeiras blue bonds (títulos azuis) do mundo; 

• Estabelecer estândares globais para o desenvolvimento da economia oceânica;  

• O Banco Mundial lançou um fundo fiduciário – PROBLUE51 – para contribuir 

com a implementação do SDG 14; 

• O programa do Banco Mundial e do Asian Development Bank (ADB) na 

Indonésia para transição para a economia azul – Ocean Prosperity52 – é benchmark 

na promoção de gestão sustentável e equitativa de zonas costeiras e marinhas para 

desenvolvimento econômico, subsistência costeira e saúde do ecossistema; 

• É necessário criar consciência de que se deve investir em economia azul para 

elevar o nível de produção de alimentos (proteínas) advindas de peixes e frutos do 

mar - repeitando os limites da natureza - considerando o crescimento populacional 

mundial; 

• Não se pode permitir mais que setores atuem somente em proveito próprio. Os 

governos precisam implementar gestão oceânica integrada e políticas marinhas 

especiais que tenham maior alcance; 

• Planejamento é essencial para atrair investimentos. Para tanto, faz-se necessária 

estrutura regulatória adequada, incentivos fiscais, e sedimentação do conceito de 

contabilidade do capital natural. 

 

 

 

 

  

 
51 PROBLUE World Bank. https://www.worldbank.org/en/programs/problue/overview 
52 Indonesia’s Sustainable Oceans Program (ISOP).  https://www.worldbank.org/en/programs/indonesia-

sustainable-oceans-program/overview 
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Figura 10.15: Programa da Indonésia de Oceano Sustentável 

 
Fonte: http://pubdocs.worldbank.org/en/805661604463015696/ISOPFactsheet.pdf 

Legenda: 

Fundo Trust ProBlue: Assitência técnica para apoiar a transição para uma economia azul. 

Inicitiva Pesa Costeira: Assistência técnica para promover o investimento do setor privado em pesca sustentável. 

Fundo Trust Oceano, Destroços Marinhos e Recursos Costeiros Multi-Doador: Assistência Técnica para implementar 

políticas oceânicas, reduzir destrolos marinhos e fortalecer a resiliência costeira. 

Iniciativa para Reabilitação de Recifes de Coral e Programa de Gestão do Triângulo de Corais: Investimento em 

pesquisa de corais, monitoramento e conservação marinha. 

 

• O ODS 14, lançado em 2015, não obteve muita atenção até recentemente. Sem 

clareza de foco, responsabilidade dedicada e fundos especialmente destinados 

para a sustentabilidade do oceano, será um grande desafio aproveitar o potencial 

deste segmento tão rico em recursos; 

•  O Asian Development Bank - ADB lançou em 2019 um programa de 5 bilhões 

de dólares para oceanos saudáveis para a região da Ásia e do Pacífico. O Plano de 

Ação para Oceanos Saudáveis e Economias Azuis Sustentáveis53 irá expandir o 

financiamento e assistência técnica para a saúde oceânica e economia marinha, de 

2019 a 2024; 

• O próximo passo importante é estabelecer definições, estândares e métricas para 

investimento em oceano. O Asian Development Bank - ADB (Banco de 

Desenvolvimento da Asia) desenhou uma estrutura própria para lançar o 

programa, em que define setores elegíveis e indicadores para gerir a 

sustentabilidade e seus impactos. Essa estrutura limita-se ao uso interno da 

instituição, mas poderá servir de base para responsabilização e monitoramento 

necessários para instrumentos de financiamento azul, tais como fundos fiduciários 

dedicados, títulos azuis, créditos azuis etc.; 

•       Os desafios principais para o desenvolvimento do setor de financiamento azul 

incluem: 

 

o Responsabilidade fragmentada. A gestão oceânica requer uma abordagem 

holística nos setores da economia azul e através dos limites dos muitos 

 
53 ADB. https://www.adb.org/news/adb-launches-5-billion-healthy-oceans-action-plan 
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ministérios. A falta de centralização da responsabilização da economia 

azul é um impedimento para o desenvolvimento de plano integrados, que 

são fundamentais. 

o Acesso a financiamento. Financiamento azul é diferente do financiamento 

normal, e diferente do financiamento verde. É necessário levantar fundos 

para a iniciativa azul que tenham um nível diferente de lucratividade, 

maturidade e grau de risco.  Envolve o financiamento para um portfólio 

variado de projetos, diferentes entre si, e que, portanto, precisam de 

diferentes tipos de apoio financeiro. 

o Outro ponto crucial é credibilidade e confiança. Os apoios financeiros 

devem ter uma característica comum: não podem ficar à mercê de 

flutuações políticas de governos. Este aspecto é fundamental para atrair 

financiamento de longo-prazo, tais como mercado de capitais e bancos 

comerciais. 

o Os governos necessitam de fundos que possam ser devidamente 

canalizados para os Municípios e comunidades locais, que tem capacidade 

financeira limitada e pouca habilidade para levantar fundos, já que muitos 

dos projetos que envolvem a economia azul estão baseados nas 

municipalidades: lixo, saneamento, poluição, desenvolvimento costeiro 

etc. 

 

• Iniciativa Economia Azul Sustentável (Sustainable Blue Economy Initiative) – 

lançado em 2018 pela UNEP FI54 (United Nations Environment Programme – 

Finance Initiative) propõe estândares para investir em economia oceânica. 

Constitui a primeira iniciativa para estruturar uma orientação para bancos, 

emissores e investidores com objetivo de financiar a economia azul sustentável. 

A inicitaiva promove a implemetação do ODS 14 e estabelece estandares 

específicos para oceânos, permitindo que a indústria financeira de prioridade à 

sustentabilidade dos setores baseados em oceano; 

• Os Princípios do Financiamento da Economia Azul Sustentável55, resultado do 

trabalho conjunto da Comissão Européia, WWF, a Unidade de Sustentabilidade 

Internacional do Príncipe de Gales (The Prince of Wale’s International 

Sustainability Unit) e o Banco de Investimentos Europeu (European Investment 

Bank - EIB), e elaborado em consultas com o setor financeiro público e privado, 

pretende: 

o Promover a implementação do ODS 14. 

o Estabelcer estândares específicos para oceano, evitando duplicidade com 

estruturas já existentes para investimento responsável. 

o Cumprir com os Padrões de Performance do IFC e do EIB Estândares e 

Princípios Ambientais e Sociais. 

• Vínculo entre economia verde e azul: existe a crença de que a economia azul é um 

subconjunto da economia verde, que é mais ampla. Contudo, a economia azul tem 

suas especificidades quanto aos parâmetros de risco e oportunidade, e essa 

 
54 UNEP FI – Parceria entre a UNEP e o setor financeiro global para mobilizar o setor financeiro privado 

para o desenvolvimento sustentável. A UNEP FI trabalha com mais de 350 membros – bancos, emissores, 

e investidores -  e mais de 100 instituições de apoio – paraa judar a criar um setor financeiro que serve 

pessoas e o planeta, e ao mesmo tempo, entrega resultados positivos. https://www.unepfi.org/about/  
55 https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/declaration-sustainable-blue-economy-

finance-principles_en.pdf 
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distinção é muito importante, é imprescindível compreender a variedade de 

interesses ecológicos e comerciais advindos do oceano; 

• O oceano compreende 70% da face da Terra e muitas das abordagens de 

financiamento verde tradicional têm foco em indústrias com base no território 

terrestre. Embora exista uma ligação entre o que ocorre no território terrestre e os 

efeitos disso na biodiversidade marinha, tendo em vista que o oceano absorve 25% 

das emissões antropogênicas na atmosfera, que majoritariamente decorrem de 

indústrias com base em território terrestre, a economia azul é um universo próprio. 

• A participação mais efetiva do setor privado – inclusive de seguradoras nas 

atividades de capital intensivo, tais como mineração no leito marinho, pesca 

industrial, óleo e gás, e fazendas de vento – depende ainda de uma melhor 

compreensão de como os investimentos em capital natural pode proporcionar um 

retorno interessante. Essa área ainda é nova.  

• A filantropia56 pode desempenhar um papel muito importante na proteção e 

promoção da subsistência de comunidades locais que dependem dos recursos dos 

oceanos para seu sustento e nutrição.  

• Três pilares da atuação da Bloomberg Philanthropies no trabalho sobre pesca 

sustentável: 

o Defesa de políticas públicas (policy advocacy) em governos nacionais com 

o fim de capacitar e habilitar o desenvolvimento das atividades. 

o Trabalho em nível local, com comunidades locais para dar treinamento em 

como desenvolver a atividade de pesca de modo sustentável, mas também 

a efetiva proteção e implementação das vedações impostas por lei quanto 

às áreas de proteção ambiental. 

o Projetos piloto de financiamento com capital privado para implementação 

dos projetos de pesca sustentável. 

 
Tabela 10.5: Componentes da Economia Azul 

Tipo de atividade Subcategories de 

atividades 

Indústrias relacionadas/setores Motores de 

crescimento 

Colheita e comércio 

de recursos 

marinhos vivos 

Colheita de frutos do mar Pesca (produção primária de 

peixes) 

Demanda por 

alimentos e nutrição, 

especialmente 

proteínas 

Pescarias secundárias e 

atividades relacionadas (por 

exemplo. processamento, 

fabricação de redes e 

equipamentos, produção e 

fornecimento de gelo, construção 

e manutenção de barcos, 

fabricação de equipamentos de 

processamento de pescado, 

embalagem, marketing e 

distribuição) 

Demanda por 

alimentos e nutrição, 

especialmente 

proteínas 

Comércio de produtos de frutos 

do mar 

Demanda por 

alimentos e nutrição, 

especialmente 

proteínas 

Comércio de produtos do mar 

não comestíveis 

Demanda por 

cosméticos, pet e 

produtos 

farmacêuticos 

Aquacultura Demanda por 

alimentos e nutrição, 

 
56 Bloomberg Philanthropies. https://www.bloomberg.org/ 
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especialmente 

proteínas 

Uso de recursos marinhos 

vivos para produtos 

farmacêuticos e aplicações 

químicas 

Biotecnologia marinha e 

bioprospecção 

P&D e uso para as 

indústrias de saúde, 

cosmética, enzima, 

nutracêutica e outras 

Extração e uso de 

recursos marinhos 

não vivos (não 

renováveis) 

Extração de minerais Mineração (do fundo do mar) Demanda por minerais 

Extração de fontes de 

energia 

Petróleo e gás Demanda por fontes de 

energia (alternativas) 

Geração de água doce Dessalinização Demanda por água 

doce 

Uso de forças 

naturais renováveis 

e não esgotáveis 

(vento, ondas e 

energia das marés) 

Geração de energia 

renovável (off-shore) 

Renováveis Demanda por fontes de 

energia (alternativas) 

Comércio e relações 

comerciais dentro e 

ao redor do oceano 

Transporte e comércio 

internacional 

 

 

 

 

 

 

 

Transporte marítumo da carga e 

construção de navios 

Transporte marítimo 

Portos e atividades correlatas 

 

 

 

Planejamento nacional, 

ministérios e departamentos, 

setor privado 

Crescimento global do turismo 

Crescimento do 

comércio marítimo; 

demanda de transporte; 

regulamentos 

internacionais; 

indústrias de transporte 

marítimo (construção 

naval, sucateamento, 

registro, navegação 

marítima, operações 

portuárias, etc) 
Desenvolvimento costeiro 

 

 

 

Turismo e lazer Autoridades nacionais 

de turismo, setor 

privado, outros setores 

relevantes 

Contribuição 

indireta para 

atividades 

econômicas e 

ambientes 

Sequestro de carbono Carbono azul Mitigação do clima 

 Proteção costeira Proteção e restauração de habitat Crescimento resiliente 

 Eliminação de resíduos 

para a indústria terrestre 

Assimilação de nutrientes, 

resíduos sólidos 

 

 Existência de 

biodiversidade 

Proteção de espécies, habitats Conversação 

Fonte: OCDE (2017), The Political Economy of Biodiversity Policy Reform. Adaptado e traduzido por CCGI. 

 

4. Oceanos no Brasil 

 

4.1 Zona Costeira Brasileira 

 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente (MMA)57 de 2018, a zona costeira 

brasileira é composta por 274 municípios, em 17 Estados, sendo a maioria de frente para 

o mar. A lista divulgada pelo MMA em 1997 incluía 367 municípios, sendo 269 

defrontantes com o mar. Essa diminuição decorre da alteração nos critérios adotados pela 

União58, da aplicação das normas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e, também das definições adotadas pelos próprios Estados sobre municípios costeiros. 

 

 
57 Ministério do Meio Ambiente. https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/definidos-municipios-da-zona-

costeira 
58 Diário Oficial da União, publicado em 17/15/2018. Portaria n.º461, de 13 de dezembro de 2018. Aprova 

a relação dos municípios abrangidos pela faixa terrestre da Zona Costeira brasileira. 
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De acordo com o IBGE, a versão de 2019, que substituiu a de 2018, define municípios 

defrontantes com o mar observando a atualização da Malha Municipal Digital que o IBGE 

desenvolve anualmente para subsidiar suas pesquisas e censos. A presente versão, em 

consonância com o inciso I, do Artigo 4° da Seção I do Capítulo II do Decreto 5.300 de 

07/12/2004 cujo teor determina que municípios defrontantes com o mar são os que 

constam da listagem estabelecida pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 

 

Em nota técnica, o IBGE esclarece que a linha de costa adotada não tem a pretensão de 

representar a linha média das marés, ou como resultante de estudos de influência da 

dinâmica marítimo-litorânea ou dos fenômenos de erosão fluvio-marinha, ou de 

abranger as reentrâncias típicas do nosso litoral (baías, deltas ou outros sistemas 

estuarino-lagunares). Ou seja, cabe também destacar, que não se trata da relação dos 

“municípios que têm influência direta dos fenômenos ocorrentes da zona costeira” 

pautados pelo MMA na Portaria Nº 461, de 13/12/2018. Recomendamos que este produto 

não seja utilizado como uma base de referência para análises do Decreto 93.189/86, que 

regulamentou o traçado de linhas de projeção dos limites territoriais dos estados e dos 

municípios no mar.59 

 

Conforme se observa pela figura 15 abaixo – arquivo geoespacial dos municípios 

defrontantes com o mar obtido por meio de operações de intersecção entre a linha de costa 

e os limites municipais da divisão político-administrativa adotadas pelo IBGE – a zona 

costeira brasileira ocupa uma porção significativa do País, abrangendo 280 municípios, 

em 17 Estados, além da Lagoa dos Patos.  

Com extensão de 8.500 quilometros, a Zona Costeira, definida pela Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), é a área de interface entre o mar, a terra 

e o ar, incluindo seus recursos ambientais, abrangendo as seguintes faixas:  

 

• Faixa marítima: é a faixa que se estende até as 12 milhas náuticas estabelecidas 

de acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar; 

• Faixa terrestre: é a faixa do continente formada pelos municípios que sofrem 

influência direta dos fenômenos ocorrentes na Zona Costeira. 

 

A importância econômica da Zona Costeira e dos recursos nela encontrados é 

reconhecida em termos globais, posto que atualmente cerca de 3 bilhões de pessoas – 

quase metade da população mundial – vivem na linha costeira, e estima-se que até 

2025 esse número pode dobrar.60 

 

Segundo o Population Reference Bureau (PRB), a alta concentração de pessoas em 

regiões costeiras trouxe benefícios econômicos, tais como melhoria nos transportes, 

desenvolvimento industrial e urbano, receita advinda do turismo, produção de 

alimentos, entre outros. Contudo, os efeitos do aumento populacional combinado com 

o desenvolvimento tecnológico e econômico ameaçam os ecossistemas que fornecem 

esses mesmos benefícios econômicos. Faz-se necessária, portanto, a ação dos 

governos e daqueles que exploram os recursos costeiros para preservação e uso 

 
59 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-

territorio/estrutura-territorial/24072-municipios-defrontantes-com-o-mar.html?=&t=notas-tecnicas 
60 Population Reference Bureau – PRB. Ripple Effects: Population and Coastal Regions. 

https://www.prb.org/rippleeffectspopulationandcoastalregions/#:~:text=Today%2C%20approximately%2

03%20billion%20people,figure%20is%20likely%20to%20double. 
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sustentável, caso contrário, pressões populacionais e o consequente aumento das 

atividades econômicas nessas áreas pode levar à degradação de muitos habitats 

costeiros.61 

 

Na América Latina, a região costeira e seus recursos representam ativos estratégicos, pois 

muitos países da região buscam investimentos para turismo costeiro, maricultura, e 

transporte marítimo, como setores que oferecem oportunidades para a diversificação e 

integração de suas economias. A exportação de pescado marinho continua a contribuir 

fortemente com as divisas estrangeiras. Comunidades costeiras, tanto em zonas rurais 

como urbanas, estão se expandindo rapidamente em resposta ao crescimento nesses 

setores assim como a urbanização e intensificação de redes de transporte ao longo dos 

corredores costeiros.62  

 
Figura 10.16: Municípios Defrontantes com o Mar no Brasil, 2019 

 
Fonte. IBGE. https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/24072-municipios-

defrontantes-com-o-mar.html?=&t=sobre 

 

 

 

 

 
 

 
61 Population Reference Bureau – PRB. Idem. 
62 Lamay, Michele H. Coastal and Marine Resources Management in Latin America and the Caribbean. 

Washington, DC. Dezembro, 1998. Página 7.  
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Tabela 10.6: Principais atividades observadas na Zona Costeira brasileira, 1999 
TIPOS DE COSTA ATIVIDADES 

PLATAFORMA CONTINENTAL Pesca 

Exploração de Petróleo 

Mineração 

Dragagem de areia 

Deposição de esgoto e lixo 

RECIFES DE CORAL Turismo 

Pesca 

Extração mineral (pedreiras) 

ESTUÁRIOS Barragens de proteção da maré 

Estruturas de proteção costeira: guias corrente e molhes 

PRAIAS DE AREIA E CASCALHO Recreação 

Mineração de areia e cascalho 

Construções 

Estruturas de proteção costeira 

BAÍAS, LAGOAS, LAGUNAS E ÁREAS ÚMIDAS 

ADJACENTES 

Aquicultura 

Aterros 

Pastagem 

Extração vegetal 

Conservação natural 

PLATAFORMAS ROCHOSAS Coleta de frutos do mar 

Extração mineral (pedreiras) 

ESCARPAS ROCHOSAS Estruturas de contenção 

Construções no topo 

Extração mineral (pedreiras) 

DUNAS Recreação 

Conservação natural 

Construções 

Extração de água 

CIDADES COSTEIRAS Atracadouros e portos 

Marinas 

Indústria 

Agricultura 

Turismo  

Conservação natural 

 
Fonte: GRUBER, N. L. S., BARBOZA, E. G. & NICOLODI, J. L. Geografia dos Sistemas Costeiros e Oceanográficos: 

Subsídios para Gestão Integrada da Zona Costeira. Página 84. 

 

4.2 Evolução do tema no Brasil 

 

Conforme se observa na legislação e regulamentação sobre o tema editada no Brasil, essa 

evolução também ocorreu na legislação brasileira. As primeiras iniciativas sobre o tema 

ocorreram em meados dos anos 1970, conquistando maior profundidade com o auxílio da 

pesquisa e da ciência, incentivados pelos crescentes movimentos ambientais nos anos 

1980, ganhando destaque nos anos 1990 com a constatação de que o bem-estar humano 

depende da conservação dos recursos naturais, chegando, nos anos 2000, com o status de 

prioridade na agenda internacional.  

 

Conforme a compilação elaborada por Renata Baptista Zanin63, o histórico das 

Consituições brasileiras quanto ao Direito do Mar demonstam que: 

a) a Constituição de 1824 não meniona o tema; b) a Constiuição de 1891 não faz menção 

expressa, mas apenas aborda a questão territorial; c) a Constituição de 1934 é bastante 

semelhante com a atual Constituição no que se refere ao tema; d) a Constituição de 1937 

repete a Constituição de 1934; e) a Constituição de 1946 trata da questão territorial; f) a 

 
63 Renata Baptista Zanin, O Direito do Mar e a Legislação Brasileira: A Influência da Convenção de 

Montego Bay na Constituição Federal. Página 91. 

 



  

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  
518 

Constituição de 1967 aborda a questão da plataforma continental, denominada no texto 

como “plataforma submarina”; g) Constituição de 1969, tratou do mar territorial e da 

plataforma continental; e, finalmente, h) a Constituição de 1988, atualmente em vigor, 

dispõe em seu artigo 20, que são bens da União: (...) VI – o mar territorial; (...), e 

estabelece no §1º que é, “assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação 

no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de 

geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território, 

plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação 

financeira por essa exploração.” 

 

No Brasil, conforme o artigo 24 da Constituição Federal, a competência legislativa em 

matéria ambiental é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para legislar 

sobre: florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição, proteção do patrimônio 

histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico; e responsabilidade por dano ao meio 

ambiente e bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

 

O artigo 23 da Constituição Federal, por sua vez, estabelece que é dever da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de forma cooperativa: proteger os 

documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 

as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; impedir a evasão, a destruição e 

a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural; 

proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; 

preservar as florestas, a fauna e a flora; e, por fim, registrar, acompanhar e fiscalizar as 

concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos híbridos e minerais em seus 

territórios.(grifo nosso) 

 

Apesar da competência concorrente, e do dever dos entes federativos quanto à proteção e 

preservação do meio ambiente, trata-se, aqui, apenas a análise do tema no plano Federal. 

Destaca-se abaixo diplomas legais que regulamentam o tema do mar e dos oceanos no 

Brasil, conforme a ordem cronológica de sua edição: 

 

• Decreto n.º 74,557, de 12 de setembro de 1974, insitui a Comissão Interministerial 

para os Recursos do Mar (CIRM); 

• Decreto Legislativo n.º 5, de 9 de novembro de 1987, o Congresso Nacional 

aprova a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) 64, 

celebrada em Montego Bay, em 10 de dezembro de 1982. O Brasil ratificou a 

CNUDM em 22 de dezembro de 1988; 

• Constituição Federal de 1988, artigos 20, VI;  

• Lei n.º 7.661, de 16 de maio de 1988, institui o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC) e dá outras providências; 

• Decreto n.º 99.165, de 12 de março de 1990, promulga a Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar;  

• A Lei n.º 8.617, de 4 de janeiro de 1993, dispõe sobre o mar territorial, a zona 

contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental, e dá outras 

providências. As linhas de base são estabelecidas por Decreto (1.290/94, 

 
64 https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99165-12-marco-1990-328535-

publicacaooriginal-1-pe.html 



  

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  
519 

2.840/98, 4.810/2003, 4.983/2004), sendo o mais recente o Decreto n.º 

8.400/2015; 

• Decreto n.º 1.530, de 22 de junho de 1995, declara a entrada em vigor da 

Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar, concluída em Montego Bay, 

Jamaica, em 10 de dezembro de 1982; 

• Decreto n.º 5.300, de 7 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei n.º 7.661, de 16 

de  maio de 1988, que institui o PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da 

zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla marítima, e dá outas 

providências; 

• Decreto n.º 5.377, de 23 de fevereiro de 2005, aprova a Política Nacional para 

Recursos do Mar – PNRM; 

 

Com exceção da CNUDM (UNCLOS) e da Constituição Federal de 1988, que inclui o 

mar territorial como bem da União, o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) 

foi o primeiro diploma legal a regulamentar o tema em nível nacional, na nova ordem 

constitucional inaugurada com a Constituição de 1988. O PNGC, que integra a Política 

Nacional para Recursos do Mar (PNRM) e a Politica Nacional do Meio Ambiente, foi 

instituído pela Lei n.º 7.661, e alterado em 1997, com a aprovação do Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro II, por meio de atos da Comissão Interministerial para Recursos 

do Mar (CIRM) e Ministério do Meio Ambiente.65  

 

Em meados dos anos 1970, a CIRM foi instituída por meio do Decreto n.º 74,557, de 12 

de setembro de 197466, cujo escopo era a coordenação de assuntos referentes ao 

aproveitamento dos recursos do mar brasileiro e assuntos relativos à consecução da 

Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM). A Lei nº 7.661, de 16 de maio de 

1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) como parte 

integrante da PNRM e da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), conferiu a 

CIRM a responsabilidade pela elaboração do PNGC e de suas atualizações, tarefas essas 

que são executadas por meio de um Grupo de Coordenação constituído para este fim, sob 

direção da Secretaria da CIRM.67 

  

 
65 CETESB. https://cetesb.sp.gov.br/aguas-costeiras/legislacao/ 
66 https://www.marinha.mil.br/secirm/. Revogado pelo Decreto nº 3.939, de 26 de setembro de 2001, 

alterado pelos Decretos nos: 4.815, de 20 de agosto de 2003; 6.107, de 2 de maio de 2007; 6.484, de 17 de 

junho de 2008; 6.756, de 2 de fevereiro de 2009 e 6.979, de 8 de outubro de 2009, atualmente em vigor. 

Com o Decreto nº 86.830, de 12 de janeiro de 1982, a CIRM passou também, a gerenciar o Programa 

Antártico Brasileiro (PROANTAR).  
67  https://www.marinha.mil.br/secirm/ 
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Figura 10.17: Evolução Jurídica do Gerenciamento Costeiro no Brasil de 1980 a 2013 

 
Fonte. MMA - Ministério do Meio Ambiente Plano nacional de gerenciamento costeiro: 25 anos do gerenciamento 

costeiro no Brasil. Página 33. 

 

A Comissão é um órgão colegiado, vinculado à Marinha do Brasil, coordenado pelo 

Comandante da Marinha (designado Autoridade Marítima), e composta pelos seguintes 

membros68: i) Casa Civil da Presidência da República; ii) Ministério da Defesa; iii) 

Ministério das Relações Exteriores; iv) Ministério dos Transportes; v) Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; vi)  Ministério da Educação; vii) Ministério da 

Saúde; viii) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior*; ix) 

Ministério de Minas e Energia; x) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão*; xi) 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; xii) Ministério do Meio Ambiente; xiii) 

Ministério do Esporte*; xiv) Ministério do Turismo*; xv) Ministério da Integração 

Nacional*; xvi) Ministério da Pesca e Aquicultura; xvii) Secretaria de Portos da 

Presidência da República; e xviii) Comando da Marinha, do Ministério da Defesa; além 

dos órgãos administrativos; a) Secretaria; b) Subcomissões; c) Comitês Executivos e, d) 

Grupos de Trabalho.69 

Dentre as atribuições do CIRM, destacamos a elaboração e implementação dos seguintes 

Planos e Programas: i) Plano Setorial para Recursos do Mar – PSRM; ii) Plano Nacional 

de Gerenciamento Costeiro – GERCO; iii) Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR; 

 
68 (*)Em virtude da reforma administrativa instituída pela Medida Provisória 870/2019, editada  no início 

do Governo do Presidente Jair Bolsonaro, convertida na Lei n.º 13.844, de 18 de julho de 2019 (alterada 

pela Lei n.º13.901/2018), foram extintos os seguintes ministérios: Cidades; Cultura; Desenvolvimento 

Social; Esportes; Fazenda; Indústria, Comércio Exterior e Serviços; Integração Nacional; Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão; Segurança Pública; e Trabalho. A maior parte dessas pastas foi absorvida por 

outras. Fonte: Agência Senado. https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/01/02/medida-

provisoria-confirma-estrutura-de-governo-de-jair-bolsonaro.  
69  https://www.marinha.mil.br/secirm/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Mpv/mpv870.htm
https://www.marinha.mil.br/secirm/
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iv) Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira – LEPLAC; e, v) 

Promoção da Mentalidade Marítima – PROMAR. 

 

O PSRM é um plano plurianual cujo escopo é a integração do mar ao espaço brasileiro, 

por meio de atividades de monitoramento oceanográfico e climático, pesquisa, exploração 

e conservação dos recursos naturais marinhos. E ainda, auxilia na formação de recursos 

humanos na área de Ciência do Mar, na implementação de ações educativas e de 

divulgação de temas correlatos.70 

 
Figura 10.18: O atual organograma da CIRM é constituído pelos seguintes órgãos 

 

 
Fonte: https://www.marinha.mil.br/secirm/institucional 

 

Em 30 de julho de 2019 o CIRM aprovou o X Plano Setorial para Recursos do Mar (X 

PSRM), e que entrou em vigor a 1º de janeiro de 2020, com vigência até 31 de dezembro 

de 2023, e que tem como um dos principais objetivos sistematizar as atividades de 

pesquisa, visando à exploração sustentável e o monitoramento efetivo da Amazônia Azul.  

  

 
70 Ministério do Meio Ambiente Plano nacional de gerenciamento costeiro: 25 anos do gerenciamento 

costeiro no Brasil / Flávia Cabral Pereira e Márcia Regina Lima de Oliveira, organizadoras. Brasília: MMA, 

2015. Página 16. 
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4.3 Amazônia Azul 

 

A Amazônia Azul71 “é um conceito de natureza político-estratégica que compreende o 

Mar Territorial, a Zona Econômica Exclusiva, a Plataforma Continental, as hidrovias e 

demais águas interiores brasileiras. orientando o desenvolvimento nacional e inserindo 

o Brasil na vanguarda da preservação e uso sustentável dos mares e rios.”  

 

A Marinha do Brasil, visando conscientizar a sociedade sobre a importância estratégica 

desse imenso espaço marítimo, passou a denominá-lo "Amazônia Azul" e instituiu um 

Programa desenvolvido em quatro vertentes: a) ambiental; b) científica; c) econômica; e 

d) soberania.72 

Segundo informa a Marinha do Brasil o X PSRM “aborda temas que compreendem a 

avaliação do potencial econômico das Águas Jurisdicionais Brasileiras, o gerenciamento 

costeiro e a formação de recursos humanos em Ciências do Mar, entre outros. Em 

relação às edições anteriores, a  décima versão do PSRM inova ao orientar as distintas 

Ações que o integram com foco no desenvolvimento sustentável, incorporando conceitos 

importantes como a Economia Azul, o Planejamento Espacial Marinho e a Cultura 

Oceânica.”73 

 
 

Mar territorial (MT) – estende-se das 

linhas de base adotadas pelo Estado costeiro até 

a extensão máxima de 12 M (22km). No mar 

territorial, o Estado costeiro exerce soberania 

plena sobre a massa líquida e o espaço aéreo 

sobrejacente ao mar territorial, bem como ao 

leito e subsolo deste mar (CNUDM, Artigos 2 a 

4).  

 

Zona contígua - A convenção das 

Nações Unidas para o Direito do Mar permite 

que o Estado costeiro mantenha sob seu controle 

uma área de até 12 milhas náuticas, 

adicionalmente às 12 milhas do mar territorial, 

para o propósito de evitar ou reprimir as 

infrações às suas leis e regulamentos aduaneiras, 

fiscais, de imigração e sanitários no seu território 

ou mar territorial. 

 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE): 

estende-se até a distância máxima de 200 M 

(370km) medida a partir das linhas de base 

adotadas pelo Estado costeiro. Na zona 

econômica exclusiva, o Estado costeiro tem 

direitos de soberania para fins de exploração e 

aproveitamento, conservação e gestão dos 

recursos naturais, vivos ou não vivos das águas 

sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar e 

seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com vista à exploração e aproveitamento da ZEE para fins 

econômicos, como a produção de energia a partir da água, das correntes e dos ventos. Também tem jurisdição no que 

se refere à: 1) colocação e utilização de ilhas artificiais, instalações e estruturas; 2) investigação científica marinha; 3) 

proteção e preservação do meio marinho (CNUDM, Artigos 55 a 57). 

 

Plataforma continenal (PC): a ser estabelecida conforme os critérios técnicos e condicionantes do Artigo 76 

da Lei do Mar. Na plataforma continental, o Estado costeiro exerce direitos de soberania para efeitos de exploração e 

 
71 Marinha do Brasil. https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/index.html  

72 Para saber mais sobre Amazônia Azul: https://youtu.be/Qi8zhL3yNzg 
73 Marinha do Brasil. https://www.marinha.mil.br/secirm/ 

Figura 10.19: Amazônia Azul 

https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/index.html
https://youtu.be/Qi8zhL3yNzg
https://www.marinha.mil.br/secirm/
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aproveitamento dos seus recursos naturais, que são os recursos minerais e outros recursos vivos do leito do mar e 

subsolo bem como os organismos vivos pertencentes a espécies sedentárias, isto é, aquelas que no período de captura 

estão imóveis no leito do mar ou no seu subsolo ou só podem mover-se em constante contato físico com esse leito ou 

subsolo. Os direitos do Estado costeiro na plataforma continental são exclusivos no sentido de que, se o Estado costeiro 

não explora a plataforma continental ou não aproveita os recursos naturais da mesma, ninguém pode empreender estas 

atividades sem o expresso consentimento desse Estado. Nos termos da Convenção, os direitos do Estado costeiro sobre 

a plataforma continental são independentes da sua ocupação, real ou fictícia, ou de qualquer declaração expressa 

(CNUDM, Artigos 76 e 77). 

Fonte: https://www.mar.mil.br/hotsites/amazonia_azul/ 

 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Gerenciamento 

Costeiro (PNGC), decorrente da Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM) e 

também da Política Nacional do Meio Ambiente, visa orientar a utilização racional dos 

recursos e a gestão da zona costeira, contribuindo para elevar a qualidade de vida da 

população e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural, além da 

defesa e utilização sustentável de todos os ecossistemas desse patrimônio nacional. No 

âmbito da CIRM, cabe ao Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro (GI-GERCO) 

orientar o uso sustentável e a gestão desse espaço, por meio da implementação do Plano 

de Ação Federal da Zona Costeira (PAF-ZC)74. 

 

Ao LEPLAC incumbe determinar a área marítima, além das 200 milhas náuticas, em que 

o Brasil exercerá sua soberania com o fim de explorar os recursos naturais existentes no 

leito e subsolo marinhos. De acordo com o critério jurídico estabelecido, o LEPLAC 

desenvolve suas atividades em conjunto com a Marinha do Brasil, a Petrobrás e a 

comunidade científica brasileira.75 

 

No que toca ao histórico da gestão costeira no Brasil, a Secretaria Especial do Meio 

Ambiente (SEMA) foi criada em 1973, após a participação do País na Conferência das 

Nações Unidas para o Ambiente Urbano, em Estocolmo, em 1972. Em 1981, foi instituída 

a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), visando à preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, e assegurar no País as condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção 

da dignidade da vida humana76. Foram criados, também, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) e o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), com o fim 

de estruturar um sistema para implantação de políticas públicas de meio ambiente nos três 

níveis da Federação, de acordo com os objetivos estabelecidos na PNMA.77 

 
Tabela 10.7: Limites do Mar Territorial 

Zona Extensão Características legais 

Mar territorial Até 12 milhas náuticas a partir da costa 

ou linhas de base de cada país 

É considerada parte do território do 

país costeiro que tenha soberania 

sobre este espaço 

Zona contígua 12 milhas adicionais a partir do mar 

territorial 

O país tem direito de controlar 

imigração, alfândega e poluição 

Zona econômica exclusiva Estende-se até 200 milhas náuticas a 

partir da costa 

Direitos de soberania para fins de 

exploração e aproveitamento, 

conservação e gestão de recursos 

naturais das águas sobrejacentes ao 

 
74 Ministério do Meio Ambiente Plano nacional de gerenciamento costeiro: 25 anos do gerenciamento 

costeiro no Brasil / Flávia Cabral Pereira e Márcia Regina Lima de Oliveira, organizadoras. Brasília: MMA, 

2015. Página 16. 
75 Ministério do Meio Ambiente. Idem, Página 15. 
76 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 

mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

77 Ministério do Meio Ambiente. Idem, Página 18. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
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leito do mar, do leito do mar ao seu 

subsolo 

Plataforma continental Compreende o leito e o subsolo das 

áreas submarinas até borda da margem 

continental. No mínimo 200 milhas 

náuticas até 350 milhas náticas da costa. 

O país tem direito sobre recursos 

minerais dessa plataforma, inclusive 

petróleo. 

Mar aberto Zona marítima que se estende além das 

áreas de jurisdição nacional 

Uso comum 

Fonte: https://cetesb.sp.gov.br/aguas-costeiras/legislacao/ 

 

De início, as políticas de recursos do mar eram estabelecidas com foco nas atividades 

econômicas e no valor advindo do manejo dos recursos marinhos. A PNMA, por sua vez, 

não abordava com a devida profundidade, os ambientes costeiros e marinhos e suas 

dinâmicas. O Programa de Gerenciamento Costeiro, publicado pelo CIRM, em 1987, foi 

a primeira iniciativa diretamente relacionada à gestão dos recursos marinhos, e deu 

origem à Lei n. 7.661/1988. 

 

A PGNC tem por escopo promover a integração e harmonia de todas as atividades 

humanas relacionadas aos recursos costeiros e marinhos. incluindo, mas não se limitando 

a: urbanização; ocupação e uso do solo, do subsolo e das águas; parcelamento e 

remembramento do solo; sistema viário e de transporte; sistema de geração, transmissão 

e distribuição de energia; habitação e saneamento básico; turismo, recreação e lazer; 

patrimônio natural, histórico, étnico, cultural e paisagístico. 

 

São metas da PNGC: 

 

- Capacitar parceiros institucionais e sociedade dos 17 estados costeiros nas modalidades 

presencial ou a distância, na metodologia do Projeto Orla; 

- Elaborar metodologia para estudo e avaliação de vulnerabilidades na zona costeira, em 

escala local; 

- Elaborar proposta para monitoramento e avaliação dos resultados do Projeto Orla; e 

- Implementar e disseminar Sistema de Modelagem Costeira, adptado às características 

da costa brasileira. 

No que se refere à qualidade das águas marinhas e salobras, o CONAMA – Conselho 

Nacional do Meio Ambiente publicou duas Resoluções à respeito: a Resolução 

CONAMA n.º 357, de 17 de março de 2005 (altereda pelas Resoluções CONAMA n.º 

393/2007, n.º397/2008, n.º 410/2009 e n.º430/2011), que definiu classes de águas e 

padrões máximos para os principais poluentes e a Resolução CONAMA n.º274, de 29 de 

novembro de 2000, que trata específicamente sobre balneabilidade.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
78 CETESB. https://cetesb.sp.gov.br/aguas-costeiras/legislacao/ 
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Figura 10.20: Gestão Costeira no Brasil 

 
Fonte: MMA - Ministério do Meio Ambiente Plano nacional de gerenciamento costeiro: 25 anos do gerenciamento 

costeiro no Brasil. Página 19. 

 

Os principais avanços trazidos pela Resolução CONAMA 357/2005 foram a formalização 

dos seguintes conceitos na regulação da água: 

 

• a inclusão dos nutrientes como parâmetros, o que permite a identificação de 

eutrofização do ambiente; 

• o estabelecimento de quatro categorias de classes de qualidade de águas 

(Especial, classes 1, 2 e 3) tanto para águas salinas quanto salobras, 

substituindo as duas classes anteriormente existentes, cujas características 

principais estão descritas a seguir: 

1. Classe Especial: mais restritiva – manutenção das condições e do 

equilíbrio natural 

2. Classe 1: não verificação de efeito tóxico crônico a organismos 

3. Classe 2: não verificação de efeito tóxico agudo a organismos 

4. Classe 3: menos restritiva – poucos padrões79 

 

As tabelas 10.8 e 10.9 abaixo indicam alguns dos padrões estabelcidos para as classes de 

águas salinas e salobras no que se refere aos nutrientes e outros indicadores de 

eutrofização e os indicadores bacteriológicos para os diversos usos. 

 
Tabela 10.8: Padrões para as classes de qualidade de água 

 Águas Salinas    Águas salobras 

Composto Classe 1 

(mg/L) 

Classe 2 

(mg/L) 

Classe 3 

(mg/L) 

Classe 1 

(mg/L) 

Classe 2 

(mg/L) 

Classe 3 

(mg/L) 

Oxigênio Dissolvido 6,0 5,0 4,0 5,0 4,0 3,0 

Carbono Orgânico 

Total 

3,0 5,0 10,0 3,0 5,0 10,0 

Nitrogênio Amoniacla 

total 

0,40 0,70 - 0,40 0,70 - 

Nitrito 0,07 0,20 - 0,07 0,20 - 

Nitrato 0,40 0,70 - 0,40 0,70 - 

Fósforo 0,062 0,093 - 0,124 0,186 - 

Polifosfato 0,031 0,046 - 0,062 0,093 - 

 

Fonte: https://cetesb.sp.gov.br/aguas-costeiras/legislacao/ 

 
79 CETESB. https://cetesb.sp.gov.br/aguas-costeiras/legislacao/ 
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Tabela 10.9 : Padrões de coliformes termotolerantes (UFC/100 mL) para os diversos usos previstos 

Classes de água Recreação de 

contato primário 

Cultivo de 

molusco bivalves 

Recreação de contato 

secundário/irrigação 

Demais usos 

CLASSE 1 < 1000 em 80% 

< 2500 em 90% 

5 amostras 

semanais 

M. geométrica < 

43e < 88 em 90% 

15 amostras 

(5x/ano) 

< 200 (salobra) < 1000 em 80% 

(6 amostras/ano) 

CLASSE 2 - - < 2500 em 80% 

6 amostras ano 

< 2500 em 80% 

(6 amostras ano) 

CLASSE 3 - -  < 4000 em 80% 

(6 amostras ano) 

 

Fonte: https://cetesb.sp.gov.br/aguas-costeiras/legislacao/ 

 

Em síntese, os pontos principais do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, 

destacado pela Marinha do Brasil, são80: 

 

• A Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, 

cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, com 

interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por isso, 

atenção especial do poder público, conforme demonstra sua inserção na 

Constituição Brasileira como área de patrimônio nacional; 

• A maior parte da população mundial vive em Zonas Costeiras, e há uma tendência 

permanente ao aumento da concentração demográfica nessas regiões. A saúde, o 

bem-estar e, em alguns casos, a própria sobrevivência das populações costeiras 

depende dos sistemas costeiros, incluindo as áreas úmidas e regiões estuarinas, 

assim como as correspondentes bacias de recepção e drenagem e as águas 

interiores próximas à costa, bem como o próprio sistema marinho; e 

• A atividade de gerenciamento deste amplo universo de trabalho implica, 

fundamentalmente, a construção de um modelo cooperativo entre os diversos 

níveis e setores do governo, e deste com a sociedade. 

 

O PNGC tem, como finalidade primordial, o estabelecimento de normas gerais visando a 

gestão ambiental da Zona Costeira do País, lançando as bases para a formulação de 

políticas, planos e programas estaduais e municipais. Para tanto, busca os seguintes 

objetivos: 

 

1. A promoção do ordenamento do uso dos recursos naturais e da ocupação dos 

espaços costeiros, subsidiando e otimizando a aplicação dos instrumentos de 

controle e de gestão pró-ativa da Zona Costeira; 

2. Estabelecimento do processo de gestão, de forma integrada, descentralizada e 

participativa, das atividades sócioeconômicas na Zona Costeira, de modo a 

contribuir para elevar a qualidade de vida de sua população, e a proteção de seu 

patrimônio natural, histórico, étnico e cultural; 

 
80 Marinha do Brasil. https://www.marinha.mil.br/secirm/ 
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3. O desenvolvimento sistemático do diagnóstico da qualidade ambiental da Zona 

Costeira, identificando suas potencialidades, vulnerabilidades e tendências 

predominantes, como elemento essencial para o processo de gestão; 

4. A incorporação da dimensão ambiental nas políticas setoriais voltadas à gestão 

integrada dos ambientes costeiros e marinhos, compatibilizando-as com o PNGC; 

5. Efetivo controle sobre os agentes causadores de poluição ou degradação ambiental 

sob todas as suas formas, que ameacem a qualidade de vida na Zona Costeira; e 

6. A produção e difusão do conhecimento necessário ao desenvolvimento e 

aprimoramento das ações de Gerenciamento Costeiro. 

 

4.4 Economia Azul no Brasil 

 

De acordo com dados da Marinha81, 95% do petróleo, 80% do gàs natural e 45% do 

pescado produzidos pelo Brasil são retirados do mar. Além disso, 95% do comércio 

exterior brasileiro é escoado pelas rotas marítimas. O Brasil possui jurisdição sobre uma 

área oceânica com cerca de 5,7 milhões de km², que equivale a mais da metade da nossa 

massa terrestre. 

Em aproximadamente 8.500 km de faixa litorânea, concentram-se 80% da população, são 

produzidos 90% do produto interno bruto (PIB) brasileiro e estão localizados os principais 

destinos turísticos nacionais. 82 

 

 

  

 
81 Marinha do Brasil. https://www.marinha.mil.br/economia-azul/sobre 
82 Marinha do Brasil. Idem. 
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Figura 10.21: Importância Econômica da Amazônia Azul 

 
Fonte: Marinha do Brasil. https://www.marinha.mil.br/economia-azul/sobre 

 

Em novembro de 2018, foi realizado o Simpósio "Amazônia Azul", em Brasília. Neste 

evento, pesquisadores afirmaram que o investimento no oceano é mais do que uma 

obrigação, é inevitável do ponto de vista econômico e estratégico em áreas como 

transporte, defesa e negócios com sustentabilidade, a partir de um modelo que deve 

envolver uma parceria entre o Governo Federal e os empresários.83 

 

O Comandante da Marinha destacou a importância dessa área para o Brasil: “A Amazônia 

Azul é um patrimônio incalculável, onde a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento, a 

preservação ambiental e a defesa são preponderantes e são importantes".84 

 

Dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável, destacam-se a conservação e o uso 

sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos, com a utilização de novas 

tecnologias85: 

 

• Inteligência artificial, sensores, robótica, novos materiais, big data, 

processamento de imagem e algoritmos avançados transformam a bioprospecção, 

uso e mapeamento do mar; 

• Tecnologia atual diminui custos, aumenta a precisão e permite a exploração do 

mar com mais segurança; e 

• Novo ciclo tecnológico empurra a pesquisa científica e empresarial para a 

diversificação de suas fontes e áreas de atuação. 

  

 
83 G1. Encontro discute proteção do espaço marítimo do Brasil: A Marinha reuniu alguns dos melhores 

profissionais do país na área para debater a Amazônia Azul. Publicado em 12/11/2018 20h11. 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/11/12/encontro-discute-protecao-do-espaco-maritimo-

do-brasil.ghtml 
84 Marinha do Brasil. Idem.  
85 Marinha do Brasil. Idem 

https://www/
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Figura 10.22: Perspectivas de Mercado 

 
Fonte: Marinha do Brasil. https://www.marinha.mil.br/economia-azul/sobre 

 

4.5 Financiamento Azul no Brasil 

 

No que se refere ao Financiamento Azul no Brasil, nota-se que as iniciativas ainda são 

incipientes, salvo por alguns projetos pontuais e programas de apoio financeiro, com 

objetivo de proteger determinada espécie, ou projetos para preservação de locais e 

habitats específicos. Para citar alguns exemplos, a Petrobrás mantém o Programa 

Petrobras Socioambiental, que tem quase 40 anos de financiamento a pesquisas de 

conservação de espécies e ecossistemas brasileiros. 

 

No dia 8 de junho de 2020, dia Mundial dos Oceanos, a Petrobrás anunciou o apoio a 

quatro novos projetos voltados à proteção do ambiente marinho. Os novos projetos 

ambientais de conservação apoiados são os da baleia franca austral, dos budiões ou 

peixes-papagaio, do boto-cinza e das aves migratórias do Nordeste, que se somam a outras 

iniciativas, como o projeto Tamar, iniciado há 39 anos na Bahia, e que já resultou na 

proteção de 40 milhões de tartarugas.86 

 

Outro exemplo, é o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima)87, de 

iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e do 

Ministério do Meio Ambiente – MMA, que é um dos instrumentos da Política Nacional 

sobre Mudança do Clima e se constitui em um fundo de natureza contábil, com a 

finalidade de garantir recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de 

empreendimentos que tenham como objetivo a mitigação das mudanças climáticas.  

 

Dentre os objetivos do Fundo Clima, que visa apoiar a implementação de 

empreendimentos e o desenvolvimento tecnológico relacionados à redução da emissão de 

gases de efeito estufa e à adaptação às mudanças climáticas, encontra-se o subprograma 

de energias renováveis que envolve o apoio a investimentos em geração e distribuição 

local de energia renovável a partir dos oceanos. 

A partir das políticas de Financiamento Azul que a OCDE vem desenvolvendo, o Brasil 

pode aproveitar as oportunidades decorrentes das discussões sobre o tema no plano 

internacional e promover a implantação de programas que atraiam capital privado para o 

financiamento da proteção oceânica. Para tanto, será fundamental a coordenação de 

trabalhos que envolvam as administrações das localidades situadas na larga costa 

brasileira, assim como a compreensão das necessidades e peculiaridades econômicas e 

 
86 Agência Brasil. “No Dia Mundial dos Oceanos, Petrobras anuncia apoio a quatro projetos. Escolhidos 

passaram por chamada pública do Petrobras Socioambiental.” 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-06/no-dia-mundial-dos-oceanos-petrobras-anuncia-

apoio-quatro-projetos 
87 Fundo Clima BNDES e MMA. 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima 



  

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  
530 

sociais dessas comunidades, para, então, desenvolver um programa de incentivo ao 

financiamanto azul que seja sob medida para o Brasil. 

 

5. Indicadores da OCDE sobre Oceano 

 

O oceano é um recurso global compartilhado. As indústrias relacionadas ao oceano em 

muitos países se expandiram com sem levar em consideração seu impacto para o meio 

ambiente, arriscando os recursos naturais e os serviços essenciais do ecossistema marinho 

nos quais as economias e o bem-estar das pessoas. A OCDE desenvolveu uma plataforma 

que reune dados sobre economia oceânica sustentável por país, a partir do ano 2000 e 

atualizada até 2020, que permite vizualizar, através da conjugação das váriáveis 

selecionadas com os dados disponíveis, o nível de proteção/exposição a risco que o 

oceano recebe/enfrenta. 

 

Os dados da plataforma são compilados a partir das seguintes variáveis: (i) capital natural; 

(ii) produtividade ambiental e de recursos; (iii) oportunidades econômicas; (iv) tecnologia 

e inovação: patentes relevantes para sustentabilidade oceânica e desnvolvimento 

tecnológica (inovação); (v) Respostas de Políticas Públicas; (vi) abordagens com base no 

mercado: pagamentos feitos pelo governo; apoio à reforma de combustível fóssil relativo 

ao oceano; (vii) regulação e gestão de abordagens: designação de áreas protegidas; (viii) 

contexto sócio-econômico; (ix) transporte marítimo; (x) turismo relacionado ao oceano; 

e (xi) população.    

 

Para acessar a plataforma, visite o site 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=95228#, Economia Sustentável do Oceano: 

Indicadores por país. Os dados sobre o Brasil podem ser encontrados na seleção por 

países, em economias fora da OCDE (non-OECD economies). 

 

A plataforme permite que os países sejam comparados de acordo com a vaiável 

selecionada. Abaixo apresentamos dois exemplos, sendo o primeiro sobre Medidas de 

apoio a combustíveis fósseis relacionadas ao oceano por beneficiário (CSE/PSE/GSSE), 

ano-base 2017, em que o Brasil não figura entre os países comparados; e o segundo sobre 

Medidas de apoio a combustíveis fósseis relacionados ao oceano por beneficiário 

(setores), anos-base 2015-2017, em que o Brasil figura na quinta posição, da esquerda 

para a direita. 

 
Figura 10.23: Medidas de apoio a combustíveis fósseis relacionadas ao oceano por beneficiário 

(CSE/PSE/GSSE) – 2017 

 
Fonte: OCDE. https://www1.compareyourcountry.org/environment-ocean/en/10/1719+1720/default/all/OECD 

Países: Argentina, Canadá, Alemanha, Estônia, França, Grécia, Irlanda Coréia, Lituânia, Latvia, México, Portugal, 

Eslovênia, Suécia, Turquia, África do Sul, China, Itália, Noruega, Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Japão e 

Rússia. 

Legenda: 
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 Apoio ao combustível fóssil relacionado ao oceano beneficiando os consumidores (CSE) como parte do FFS 

relacionado ao oceano, % 

 Apoio ao combustível fóssil relacionado ao oceano beneficiando os produtores (PSE) como parte do FFS 

relacionado ao oceano, % 

 Apoio ao combustível fóssil relacionado ao oceano beneficiando serviços  (GSSE) como parte do FFS relacionado 

ao oceano , % 

 

Segundo a OCDE88, este gráfico mostra que o apoio aos combustíveis fósseis na 

economia do oceano ainda é generalizado, a reforma está atrasada. 

 
Figura 10.24: Medidas de apoio a combustíveis fósseis relacionados ao oceano por beneficiário (setores), 

anos-base 2015-2017 

 
 Fonte: OCDE. https://www1.compareyourcountry.org/environment-ocean/en/10/1719+1720/default/all/OECD 

Países: Austrália, Japão, Nova Zelandia, Russia, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Itália, China, 

Argentina, Belgica, Alemanha, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Coréia, Lituânia, Latvia, 

México, Portugal, Slovênia, Suécia, Turquia e África do Sul.  

Legenda: 

 Apoio ao combustível fóssil relacionado ao oceano beneficiando setor de hidrocarbonetos como parte do FFS 

relacionado ao oceano, % 

 Apoio ao combustível fóssil relacionado ao oceano beneficiando setor de agricultura e pesca como parte do FFS 

relacionado ao oceano, % 

 Apoio ao combustível fóssil relacionado ao oceano beneficiando setor de transporte como parte do FFS relacionado 

ao oceano, % 

 

Este gráfico demonstra que o apoio do Brasil ao combustível fóssil relacionado ao oceano 

beneficiando o setor de hidrocarbonetos é de 100%.  

 

Outras comparações, com outras variáveis, podem ser obtida mediande a seleção dos 

dados e países que se pretende analisar, por meio do site 

https://www1.compareyourcountry.org/environment-

ocean/en/10/1719+1720/default/all/OECD 

 

CONCLUSÕES 

 

A OCDE vem trabalhando com a questão dos oceanos de forma bastante abrangente, 

aprofundando pesquisas em diversas áreas, por meio de estudos desenvolvidos tanto 

internamente como em colaboração com experts, bem como em conjunto com outras 

instituições. O resultado desse trabalho é a produção de publicações de grande relevância 

e da aplicação de políticas públicas Com consonância com os objetivos da Organização, 

com o fim de apoiar os esforços dos governos de países membros – e também visando a 

formulação de recomendações e orientações para políticas públicas dos demais países - 

para fazer a transição para uma economia oceânica mais sustentável, a OCDE está 

 
88 OECD. https://www.oecd.org/ocean/data/ 
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mobilizando experiência em várias frentes de política, cobrindo as dimensões ambiental, 

econômica, financeira e social. Trabalhando com países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, a OCDE procura garantir que todas as sociedades possam aproveitar os 

benefícios do oceano de maneira sustentável e inclusiva. 

 

Na tabela do Anexo I encontram-se os trabalhos desenvolvidos pela OCDE sobre oceano, 

apresentados por tema, títulos, data de publicação e com um resumo sobre o conteúdo. 

Esses artigos, relatórios, panorâmas, informações e dados, e propostas de políticas 

públicas sobre oceano estão disponíveis no site da OCDE: 

https://www.oecd.org/ocean/topics/  

 

O material publicado pela OCDE relativo a oceano está organizado de acordo com os 

seguintes macro-temas e títulos:  

 

1. Economia Oceânica e Inovação 

a. Economia oceânica, ciência, tecnologia e inovação 

b. Países em desenvolvimento e a economia oceânica 

2. Impactos ambientais 

a. Conservação oceânica e uso sustentável 

b. Poluição oceânica 

c. Mudança climática e o oceano 

3. Setores 

a. Pesca sustentável e resiliente e aquacultura 

b. Transporte oceânico e construção naval 

 

Além das publicações indicadas na tabela, a OCDE disponibiliza, também, políticas da 

OCDE relacionadas com o oceano aplicadas na prática, demonstrando ações de políticas 

oceânicas no mundo real, incluindo biodiversidade marinha e serviços de ecossistema, 

adaptação e resiliência costeira, pesca e aquicultura, poluição de plásticos marinhos e 

finanças oceânicas sustentáveis.  

 

As políticas oceânicas em prática encontram-se disponíveis para consulta em 

https://www.oecd.org/stories/ocean/ e podem ser buscadas por macro-temas, a saber: (i) 

Poluição (18); (ii) Finanças (14); (iii) Biodiversidade (12); (iv) Mudanças climáticas (12); 

(v) Pesca e aquicultura (3); (vi) Cooperação para o desenvolvimento (1).  

 

A busca pode ser feita também por assunto: (i) Área marinha protegida (12); (ii) Plástico 

(11); (iii) Resiliência climática (9); (iv) Subnacional (8); (v) Elevação do nível do mar 

(8); (vi) Regulamento (7); (vii) Qualidade da água (6); (viii) Nitrogênio (5); (ix) Fundo 

(4); (x) Planejamento (4); (xi) Infraestrutura (4); (xii) Eutrofização (3); (xiii) 

Engajamento das partes interessadas (3); (xiv) Seguro (3); (xv) Responsabilidade 

estendida do produtor (3); (xvi) Plásticos descartáveis (2); (xvii) Modelagem (2); (xviii) 

Padrões (2); (xix) Parceria (2); (xx) Pagamentos por serviços ecossistêmicos (2); (xxi) 

Planejamento espacial (2); (xxii) Etiquetas (2); (xxiii) Certificados (2); (xxiv) Sistemas 

de informação (2); (xxv) Microplástico (2); (xxvi) Imposto (1); (xxvii) Subsídios (1); 

https://www.oecd.org/stories/ocean/
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(xxviii) Acidificação (1); (xxix) Comunicação (1); (xxx) Planejamento espacial (1); 

(xxxi) Taxas de usuário (1); (xxxii) Economia circular (1); (xxxiii) Investimento (1); e 

(xxxiv) Assistência oficial ao desenvolvimento (1). Além disso, podem ser buscadas por 

região e por país. 

 

Além disso, a OCDE também vem desenvolvendo uma base de dados sobre Economia 

Oceânica Sustentável que fornece à comunidade internacional dados e evidências para 

apoiar tomadas de decisões, incluindo o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 

para conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos marinhos. A base 

de dados pode ser acessada por meio da página https://www.oecd.org/ocean/data/. 

 

Muito embora o Brasil não tenha sido avaliado pela OCDE no que toca ao tema oceano, 

o Brasil – com sua extensa zona costeira, concentração urbana no litoral e carência em 

infraestrutura e demais peculiaridades descritas neste artigo – pode se beneficiar 

sobremaneira das análises, estudos, pesquisas e orientações sobre políticas públicas 

referentes às questões econômicas, ambientais e sociais que envolvem oceano. 

 

O tema oceano no Brasil é objeto de regulamentação no plano Federal, sendo que sua 

importância como bem ambiental e econômico passou a ter maior destaque nas últimas 

duas décadas. Sua gestão está a cargo da Marinha do Brasil, em cooperação com outros 

Ministérios, principalmente o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Ministério da Agricultura, Pesca e 

Abastecimento (MAPA) e Ministério da Defesa. 

 

A Comissão Interministerial para Recursos do Mar (CIRM), sob a Coordenação do 

Comandante da Marinha, designado Autoridade Marítima, é um órgão colegiado 

interministerial cuja atribuição é a elaboração e implementação dos seguintes Planos e 

Programas: i) Plano Setorial para Recursos do Mar – PSRM; ii) Plano Nacional de 

Gerenciamento Costeiro – GERCO; iii) Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR; 

iv) Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira – LEPLAC; e, v) 

Promoção da Mentalidade Marítima – PROMAR. 

 

O PSRM e o GERCO são os programas mais importantes do CIRM no tema Oceanos, 

pois o primeiro é um plano plurianual cujo escopo é a integração do mar ao espaço 

brasileiro, por meio de atividades de monitoramento oceanográfico e climático, pesquisa, 

exploração e conservação dos recursos naturais marinhos, e o segundo busca orientar a 

utilização racional dos recursos e a gestão da zona costeira, contribuindo para elevar a 

qualidade de vida da população e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico 

e cultural, além da defesa e utilização sistentável de todos seus ecossistemas. 

 

O X Plano Setorial para Recursos do Mar (X PSRM), aprovado em 30 de julho de 2019 

para viger de 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2023, tem como um dos 

principais objetivos sistematizar as atividades de pesquisa, visando à exploração 

sustentável e o monitoramento efetivo da Amazônia Azul.  

 

Com essa breve exposição sobre o tema Oceanos no Brasil, nota-se que o Governo 

Federal vem elaborando políticas públicas com o fim de promover a exploração 

https://www.oecd.org/ocean/data/
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sustentável das atividades econômicas com base no oceano, bem como a preservação de 

seus recursos naturais e a conservação da sua biodiversidade.  

 

Contudo, observa-se, também, que as pesquisas no País sobre o tema ainda são 

incipientes, e que a implementação das políticas desenhadas pelo Governo Federal precisa 

da coordenação dos Governos Estaduais onde se encontram os Municípios defrontantes 

ao mar, e, obviamente, dos Governos Municipais de tais localidades. 

 

Em comparação com a evolução do tema na OCDE, observa-se que os países membros 

estão bastante avançados no que diz respeito à pesquisas, estudos, análises e 

recomendações quanto à exploração sustentável dos oceanos e à economia azul.  

 

A participação do Brasil – segundo país em extensão de zona costeira do mundo – nos 

fóruns de discussão da OCDE sobre o tema Oceano se mostra mais do que oportuna. 

Além de proporcionar ao Brasil acesso ao conhecimento mais aprofundado do tema, às 

experiências obtidas por outros países com zona costeira de grandes proporções, e às 

tecnologias mais recentes adotas na exploração das atividades econômicas com base no 

oceano, a participação do Brasil nesses fóruns pode ser um passo importante rumo ao 

desenvolvimento de um modelo de cooperação entre os três níveis de Governo, a 

sociedade civil, a classe empresária e a academia, para a exploração sustentável da 

Amazônia Azul. 
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ANEXO I. trabalhos desenvolvidos pela OCDE sobre oceano 
 

Data da 

publicação 
Temas e Títulos 

 

Resumo 

Junho 2021 Development Co-operation for a Sustainable 

Ocean Economy 2021(Key Data)/ 

Cooperação de Desenvolvimento para uma 

Economia Oceânica Sustentável  2021 (Dados 

Principais) 

 

 

OCDE: 

https://www.oecd.org/ocean/topics/developing-

countries-and-the-ocean-

economy/development-co-operation-

sustainable-ocean-economy-2019.pdf 

 

Os países em desenvolvimento estão 

particularmente expostos às consequências da 

degradação dos ecossistemas costeiros, marinhos 

e oceânicos, já que muitos deles dependem 

fortemente de indústrias baseadas no oceano, 

como a pesca 

e turismo. Uma economia oceânica sustentável 

pode oferecer empregos de melhor qualidade, 

energia mais limpa, maior segurança alimentar e 

maior resiliência: a espinha dorsal do 

desenvolvimento inclusivo e sustentável de longo 

prazo. Ao mesmo tempo, contribui para a proteção 

do oceano mundial. A cooperação para o 

desenvolvimento pode ajudar os países em 

desenvolvimento a aumentar a sustentabilidade de 

setores baseados em oceano e aproveitar novas 

oportunidades sustentáveis de setores emergentes 

da economia oceânica, facilitando o acesso à 

ciência, evidências, inovação e recursos 

financeiros necessários para transformar essas 

oportunidades em realidade. No entanto, apesar da 

crescente atenção da comunidade internacional de 

desenvolvimento sobre esta questão, a Assistência 

Oficial ao Desenvolvimento (ODA) em apoio a 

uma economia oceânica sustentável continua a ser 

uma fração da ODA global e maiores esforços 

ainda são necessários. 

Maio 2021 A new Era of Digitalisation for Ocean 

Sustainability? Prospects, Benefits, Challenges 

(Report)/ 

Uma Nova Era para a Digitalização pela 

Sustentabilidade dos Oceanos? Prospectos, 

Benefícios, Desafios (Relatório) 

 

Stevens, B., C. Jolly and J. Jolliffe, OECD 

Science, Technology and Industry Policy 

Papers, No. 111, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/a4734a65-en. 

Com o início da Década das Nações Unidas sobre 

Ciência do Oceano para o Desenvolvimento 

Sustentável, este artigo explora tecnologias 

digitais recentes e provavelmente futuras - 

especialmente no campo da observação do oceano 

- que contribuirão para a sustentabilidade dos 

oceanos. Examina os avanços que podem levar a 

melhorias substanciais na coleta de dados e na 

análise do impacto das mudanças climáticas e da 

atividade humana nos ecossistemas marinhos, ao 

mesmo tempo que contribui para o monitoramento 

e redução da pegada ecológica da atividade 

econômica oceânica. O documento também 

oferece reflexões preliminares sobre como a 

pandemia COVID-19 pode afetar a digitalização 

na economia oceânica e quais estratégias podem 

ajudar a apoiar a pesquisa e inovação oceânicas 

durante e após a crise. 

Abril 2021 Adapting to a Changing Climate in the 

Management of Coastal Zones (Policy 

Paper)/Adaptação às Mudanças Climáticas na 

Este artigo fornece uma avaliação abrangente do 

desenvolvimento socioeconômico recente e 

projetado das áreas costeiras. Ele analisa as 

https://youtu.be/Qi8zhL3yNzg
http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro
http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_sigercom/_arquivos/pngc2_78.pdf
http://mma.gov.br/images/arquivo/80033/Plano%20de%20Acao%20Federal%20PAF-ZC/Documento_para_consulta_previa-III-PAF2015_2016.pdf
https://www.marinha.mil.br/secirm/sites/www.marinha.mil.br.secirm/files/publicacoes/gerco/PAF-ZC%202017-2019.pdf
http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/gerenciamento-costeiro/sigerco
http://mi.gov.br/documents/3958478/0/Final_Guia+de+Diretrizes_09112018-compressed.pdf/8b3225f6-1a58-4b03-8098-787302b22f7d
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Gestão de Zonas Costeiras. (Artigo sobre 

Políticas Públicas) 

 

OECD Environment Policy Papers, No. 21, 

OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/2257873d-en. 

pressões ambientais exercidas pelas atividades 

humanas nas áreas costeiras, bem como os 

impactos das mudanças climáticas que agravam os 

desafios existentes. O documento pede uma 

resposta política coordenada e bem adaptada para 

enfrentar esses desafios. 

Abril 2021 Blueprint for Improved Measurement of the 

International Ocean Economy. 

An Exploration of Satellite Accounting for 

Ocean Economic Activity (Report)/ 

Projeto para Medição Aprimorada da Economia 

Oceânica Internacional (Relatório) 

 

 

Jolliffe, J., C. Jolly and B. Stevens (2021), 

OECD Science, Technology and Industry 

Working Papers, No. 2021/04, OECD 

Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/aff5375b-en 

 

A gestão sustentável do oceano requer medidas 

confiáveis das contribuições do oceano para a 

sociedade e os efeitos que as atividades humanas 

têm no meio ambiente marinho. Este artigo 

informa as atuais discussões internacionais sobre 

a medição das atividades econômicas oceânicas. 

Ele resume até que ponto o oceano é crucial para 

a sociedade, descreve abordagens nacionais para 

medir as economias dos oceanos, estabelece uma 

definição da OCDE das atividades econômicas 

dos oceanos para fins estatísticos e apresenta um 

plano para melhorar as estatísticas da economia 

oceânica internacional por meio do 

desenvolvimento pragmático de contas de satélite 

. Medindo toda a gama de atividades econômicas 

dos oceanos, esta estrutura melhorará as 

evidências sobre a sustentabilidade dos oceanos e 

estabelecerá as bases para as contas dos oceanos 

que incluem as ligações econômico-ambientais. 

Dezembro 

2020 

OECD Review of Fisheries 2020. 

(Report)/Revisão da OCDE sobre Pesca 2020 

(Relatório) 

 

OECD Review of Fisheries https://www.oecd-

ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-review-

of-fisheries-2020_7946bc8a-en 

 

A Revisão da OCDE sobre Pesca é o relatório 

principal do Comitê da OCDE para as Pescas. Tem 

como objetivo apoiar tomadores de decisão 

política e as partes interessadas do setor nos seus 

esforços para proporcionar uma pesca sustentável 

e resiliente. Com base nos dados relatados pelos 

governos, a Revisão analisa os principais 

desenvolvimentos das políticas nos países da 

OCDE e nas economias emergentes com grandes 

pesqueiros e sugere prioridades de ação em nível 

nacional e internacional. 

Junho 2020 Fisheries, Aquaculture and Covid-19: Issues 

and Policy Responses. (Report)/ Pesca, 

Aquicultura e Covid-19: Questões e Respostas 

Políticas. (Relatório)/ 

 

 

OECD Policy Responses to Coronavirus 

(COVID-19). 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/fisheries-aquaculture-and-covid-19-

issues-and-policy-responses-a2aa15de/ 

A pesca e a aquacultura fornecem alimentos 

nutritivos para centenas de milhões de pessoas em 

todo o mundo e meios de subsistência para mais 

de 10% da população mundial. Todos os aspectos 

das cadeias de abastecimento de peixes são 

fortemente afetados pela pandemia COVID-19, 

com empregos, renda e segurança alimentar em 

risco. As respostas do governo e da indústria são 

necessárias para enfrentar as dificuldades 

econômicas e sociais imediatas que a crise está 

provocando no setor pesqueiro. Os governos 

também precisam manter ambições de longo prazo 

para proteger os recursos naturais e ecossistemas, 

e a viabilidade da pesca. 

 

Considerações econômicas, de equidade e 

ambientais apontam para melhores práticas 

semelhantes: apoiar a renda dos mais 

necessitados, em vez de subsidiar insumos ou 

esforço de pesca, e garantir que a gestão baseada 

em evidências permaneça em vigor e seja 

aplicada. A transparência nas respostas políticas 

ajudará a criar confiança no futuro das cadeias de 

valor e dos mercados do pescado e permitirá 

aprender com a crise para melhorar a 

sustentabilidade e a resiliência da pesca e da 

aquicultura. 
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Setembro 

2020 

Sustainable Ocean for All. Harnessing 

the Benefits of Sustainable Ocean 

Economies for Developing Countries 

(Report)/Oceano Sustentável para 

Todos. Aproveitando os Benefícios das 

Economias Oceânicas Sustentáveis 

para Países em Desenvolvimento 

(Relatório) 

OECD (2020), The Development Dimension, 

OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/bede6513-en. 

 

A adoção de formas mais sustentáveis de gestão 

do oceano é uma prioridade global: proteger sua 

saúde trará benefícios para todos. Os países em 

desenvolvimento enfrentam desafios específicos, 

já que muitos dependem fortemente de indústrias 

baseadas no oceano e estão excessivamente 

expostos às consequências da degradação dos 

oceanos. Melhorar seu acesso à ciência, 

aconselhamento político e financiamento lhes 

permitiria aproveitar melhor as oportunidades de 

uma economia oceânica mais sustentável, 

incluindo empregos mais decentes, energia mais 

limpa, maior segurança alimentar e maior 

resiliência, ao mesmo tempo que contribuem para 

a proteção do oceano mundial . 

Este relatório fornece aos formuladores de 

políticas em países em desenvolvimento, bem 

como aos seus parceiros de cooperação para o 

desenvolvimento, uma grande variedade de 

evidências recentes sobre (i) as últimas tendências 

em setores marítimos selecionados; (ii) 

instrumentos de política, incluindo incentivos 

econômicos, para promover a sustentabilidade dos 

oceanos em vários contextos; (iii) a primeira 

revisão das práticas de financiamento e 

cooperação para o desenvolvimento em apoio a 

economias oceânicas mais sustentáveis, incluindo 

uma discussão de como a cooperação para o 

desenvolvimento pode ajudar a reorientar o 

financiamento privado para a sustentabilidade. 

Julho 2020 Nature-based Solutions for Adapting to Water 

Related Climate Risks (Policy Report)/ 

Soluções Baseadas na Natureza para Adaptação 

aos Riscos c 

Climáticos Relacionados à Água (Relatório de 

Políticas Públicas) 

 

OECD Environment Policy Papers, No. 24, 

OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/b21083c5-en. 

 

Ecossistemas saudáveis e seus serviços associados 

podem fornecer proteção natural eficaz contra os 

riscos climáticos relacionados à água. As soluções 

baseadas na natureza (NbS) recentemente 

ganharam impulso nas discussões políticas 

internacionais devido ao seu potencial para 

promover sinergias entre a saúde do ecossistema e 

o bem-estar humano, ao mesmo tempo que 

oferecem benefícios econômicos. Este artigo 

fornece uma visão geral do uso de NbS até o 

momento nos países da OCDE e conclui que, na 

maioria dos casos, a ambição por NbS não 

corresponde à prática. Concentrando-se na 

aplicação do NbS para lidar com os riscos de 

enchentes e secas relacionados ao clima, este 

artigo explora por que as estruturas de tomada de 

decisão prevalecentes podem não considerar 

adequadamente o NbS. Ele estabelece uma 

estrutura de avaliação de políticas que apóia a 

identificação e propostas de formas de abordar as 

restrições ao uso de NbS para lidar com os riscos 

climáticos relacionados à água 

Fevereiro 

2019 

Rethinking Innovation for a Sustainable Ocean 

Economy (Report)/ Repensando a Inovação 

para uma Economia Oceânica Sustentável 

(Relatório) 

 

OECD (2019), OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264311053-en. 

 

Este novo relatório da OCDE sobre a economia 

dos oceanos enfatiza a crescente importância da 

ciência e das tecnologias para melhorar o 

desenvolvimento econômico sustentável de 

nossos mares e oceanos. Os ecossistemas 

marinhos estão no centro de muitos dos desafios 

globais do mundo: alimentos, medicamentos, 

novas fontes de energia limpa, regulação do clima, 

criação de empregos e crescimento inclusivo. Mas 

precisamos proteger e melhorar a saúde dos 

ecossistemas marinhos para apoiar nosso uso cada 

vez maior dos recursos marinhos. A inovação em 

ciência e tecnologia desempenhará um papel 

fundamental na conciliação desses dois objetivos. 

Este relatório identifica três áreas prioritárias de 

https://doi.org/10.1787/bede6513-en
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ação com base em uma série de estudos de caso 

aprofundados: 1) abordagens que produzem 

resultados ganha-ganha para os negócios 

oceânicos e o ambiente oceânico em uma gama de 

aplicações marinhas e marítimas; 2) a criação de 

redes de inovação na economia oceânica; e 3) 

novas iniciativas pioneiras para melhorar a 

medição da economia do oceano. 

Janeiro de 

2021 

COVID-19 pandemic: Towards a blue recovery 

in small island developing states (Policy 

ResponseS)/Pandemia de COVID-19: Rumo a 

uma recuperação azul em pequenos estados 

insulares em desenvolvimento (Respostas de 

Políticas Públicas) 

 

OECD Policy Responses to Coronavirus 

(COVID-19) 

oecd.org/coronavirus 

Pequenos Estados insulares em desenvolvimento 

(SIDS) estão entre os países mais vulneráveis aos 

impactos da crise do coronavírus (COVID-19), 

que está perturbando setores econômicos 

importantes dos quais as economias não 

diversificadas e já frágeis dos SIDS dependem 

fortemente. Enquanto estão conseguindo conter a 

emergência de saúde, os SIDS enfrentam graves 

impactos econômicos que requerem ação 

governamental ousada e apoio internacional 

adequado. Este resumo de política: (i) destaca os 

impactos da pandemia de coronavírus (COVID-

19) em SIDS; (ii) fornece uma visão geral do apoio 

prestado pelos provedores de cooperação para o 

desenvolvimento para enfrentar a crise; e (iii) 

fornece sugestões para garantir que o apoio 

internacional pode levar a uma recuperação rápida 

e sustentável em SIDS: uma recuperação 'azul'. 
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A INOVAÇÃO VERDE NA OCDE  

 

Vera Thorstensen1 

Fábio Thomazella2 

 
Resumo: O artigo tem como objetivo apresentar o tema da inovação verde no âmbito da OCDE e no Brasil. 

Primeiramente, o artigo faz um panorama dos principais documentos internacionais que tratam da necessidade do 

desenvolvimento de tecnologias verdes para lidar com os problemas ambientais. Posteriormente, o artigo expõe como 

a temática é desenvolvida dentro da OCDE, com os principais indicadores disponíveis e as principais conclusões 

presentes nos relatórios da organização. São apresentadas as principais estruturas institucionais brasileiras que lidam 

com o tema, dando enfoque ao programa “Patentes Verdes”, desenvolvido junto à Organização Mundial da Propriedade 

Intelectual, que visa acelerar a aprovação de patentes ambientais brasileiras. Por fim, apresentam-se os dados brasileiros 

frente aos indicadores da OCDE sobre o tema. 

 

Palavras-Chave: Inovação Verde, Tecnologias ambientais, Patentes Verdes, OCDE, Brasil 

 

Abstract: The article aims to present the theme of green innovation within the OECD and in Brazil. First, the article 

provides an overview of the main international documents dealing with the need to develop technologies to deal with 

current environmental problems. Subsequently, the article explains how the theme is developed within the OECD, with 

the main indicators available and the main conclusions present in the organization's reports. The Brazilian institutional 

structures that deal with the theme are also presented, focusing on the “Green Patents” program, developed with the 

World Intellectual Property Organization, which aims to accelerate the approval of Brazilian environmental patents. 

Finally, Brazilian data are presented against the OECD indicators on the topic. 

 

Key-Words: Green Innovation, Environmental Technologies, Green Patents, OECD, Brazil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde o início da Revolução Industrial, as atividades humanas com propósito de 

impulsionar o crescimento econômico geram uma série de impactos ao meio ambiente. 

No entanto, nas últimas décadas, com o aprofundamento de tais impactos, as questões 

ambientais passaram a ocupar um lugar central nas discussões internacionais, 

principalmente em face da emergência do aquecimento global e dos efeitos nocivos da 

destruição dos ecossistemas terrestres através de desflorestamento e poluição do ar e da 

água.  

 

As tecnologias verdes, dada essa grave situação, constituem um instrumento que permite 

a eliminação dos resíduos poluentes produzidos pelo crescimento econômico, como 

também auxiliam na prevenção e redução de danos de catástrofes ambientais. A 

inventividade humana, nesse contexto, é um recurso imprescindível para o 

desenvolvimento de tecnologias para o combate aos problemas ambientais, aliando o 

crescimento econômico com a preservação ambiental. 

 

Consequentemente, fica clara a importância das chamadas patentes verdes para o 

desenvolvimento de tais tecnologias, estimulando o processo inventivo. As patentes são 

um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, 

outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas 

detentoras de direitos sobre a criação, conforme aponta o Instituto Nacional da 

Propriedade Intelectual (INPI, 2020). As tecnologias verdes permitem que o processo 

produtivo possa ser sustentável e beneficiam tanto individualmente aquele que a 

desenvolve, quanto a coletividade através da preservação do meio ambiente.  

 
1 Coordenadora do Centro de Estados do Comércio Global e Investimento da Escola de Economia da 

Fundação Getúlio Vargas. 
2 Pesquisadora do Centro de Estados do Comércio Global e Investimento da Escola de Economia da 

Fundação Getúlio Vargas. 
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A tecnologia tem papel fundamental na reversão da degradação ambiental decorrente de 

atividades econômicas de produção, distribuição e consumo, possibilitando a reciclagem 

dos rejeitos. Os problemas ambientais decorrentes das mudanças climáticas e o 

esgotamento de recursos naturais exigem uma nova onda de inovação tecnológica, dessa 

vez levando em conta o desenvolvimento sustentável. A urgência dos problemas 

ambientais modernos deixa claro que é impossível falar em sustentabilidade sem 

inovação. 

 

O objetivo do artigo é apresentar o tema da inovação verde na OCDE e no Brasil, bem 

como nos principais documentos internacionais sobre meio ambiente. O artigo expõe 

como o tema é tratado na OCDE, descrevendo seus principais indicadores de 

desenvolvimento de tecnologias verdes, bem como os principais estudos da organização 

que tratam do tema. Em relação ao Brasil, são apresentadas as principais estruturas 

institucionais e jurídicas que lidam com a temática da inovação verde, com foco no 

programa internacional “Patentes Verdes” da OMPI, que tem como objetivo acelerar o 

processo de aprovação de patentes ambientais brasileiras. Finalmente, são apresentados 

os dados dos indicadores da OCDE sobre a temática no Brasil.  

 

2. A temática da inovação verde no contexto internacional 

 

Principalmente a partir da Conferência Mundial sobre o Homem e o Meio Ambiente em 

Estocolmo, 1972, as questões ambientais passara a ganhar destaque nas questões 

internacionais, ganhando força a necessidade de garantir para as gerações futuras um 

planeta saudável. A Conferência seria a primeira de uma série de conferências com 

preocupação ambiental. No Princípio 18, a Conferência de Estocolmo reconhece a 

importância da tecnologia para descobrir, evitar e combater os riscos que ameaçam o meio 

ambiente e para o bem comum da humanidade. No Princípio 20, por usa vez, há a previsão 

de que as tecnologias ambientais devem ser postas à disposição dos países em 

desenvolvimento de forma a favorecer sua ampla difusão, sem que constituam um ônus 

econômico para esses países.3 

 

Já em 1987, no âmbito da ONU, os trabalhos da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, com o tema “Uma agenda global para a mudança” culminaram com 

o relatório da Primeira Ministra norueguesa Gro Brundtland, cujo título era “Our 

Common Future” (Nosso Futuro Comum).  

 

O relatório versava sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, apontado como um 

modelo de desenvolvimento em harmonia com a biosfera. O Relatório Brundtland 

também ressalta a importância da tecnologia para enfrentar os desafios do 

desenvolvimento sustentável.4 

 

Em 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, pela primeira vez, no âmbito 

internacional, foi definido o conceito de Tecnologias Ambientalmente Saudáveis no 

documento intitulado Agenda 21, em seu capítulo 34. 

 
3 Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano, 1972. Disponível em 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Meio-Ambiente/declaracao-de-estocolmo-sobre-o-

ambiente-humano.html. Acesso em 14/08/2020. 
4 A ONU e o meio ambiente. Disponível em https://nacoesunidas.org/acao/meio-ambiente/. Acesso em 

13/08/2020. 
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As tecnologias verdes, conforme a Agenda 215, “protegem o meio ambiente, são menos 

poluentes, usam todos os recursos de forma mais sustentável, reciclam mais seus resíduos 

e produtos e tratam os dejetos residuais de uma maneira mais aceitável do que as 

tecnologias que vieram substituir.” 

 

Ainda consoante a Agenda, as tecnologias ambientalmente saudáveis são "tecnologias de 

processos e produtos" que geram pouco ou nenhum resíduo, para a prevenção da poluição. 

Além disso, tais tecnologias também limpam a poluição na etapa final, depois de 

produzida. 

 

A Agenda 216 aponta ainda que as tecnologias ambientalmente saudáveis não devem ser 

isoladas, mas sistemas totais que incluem conhecimentos técnico-científicos, 

procedimentos, bens e serviços e equipamentos, assim como os procedimentos de 

organização e manejo.  

 

Isso significa, de acordo com o documento, que ao analisar a transferência de tecnologias, 

deve-se também abordar os aspectos da escolha de tecnologia relativos ao 

desenvolvimento dos recursos humanos e ao fortalecimento institucional e da técnica 

local. As tecnologias ambientalmente saudáveis, de acordo com a Agenda 21, devem ser 

compatíveis com as prioridades socioeconômicas, culturais e ambientais nacionalmente 

determinadas. 

 

A Agenda aponta ainda para a necessidade de acesso a tecnologias ambientalmente 

saudáveis e de sua transferência em condições favoráveis, em particular para os países 

em desenvolvimento, por meio de medidas de apoio que promovam a cooperação 

tecnológica e que permitam a transferência do conhecimento técnico-científico e 

tecnológico.  

 

A cooperação tecnológica, na visão da Agenda 21, supõe esforços comuns das empresas 

e dos governos, ambos provedores e receptores de tecnologia. Assim, parcerias de longo 

prazo bem-sucedidas em cooperação tecnológica demandam, necessariamente, 

treinamento sistemático e continuado e fortalecimento institucional em todos os níveis 

por um extenso período de tempo. 

 

O documento ainda aponta como objetivo a melhora nas condições e nos processos 

relativos à informação, ao acesso a tecnologias e sua transferência, em particular para os 

países em desenvolvimento, assim como no que se refere ao fortalecimento institucional 

e aos mecanismos de cooperação e parceria na área da tecnologia, para promover o 

desenvolvimento sustentável.  

 

O desenvolvimento sustentável, conforme a Agenda, exigirá tecnologias novas e eficazes 

para aumentar as capacidades, especialmente dos países em desenvolvimento, para 

proteger o meio ambiente e mitigar a pobreza e o sofrimento humano. O relatório enfatiza 

o desafio de prover incentivos e mecanismos que facilitem a difusão e a troca de 

 
5 Agenda 21. Disponível em https://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21. Acesso 

em 14/08/2020. 
6 Idem. 



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  
545 

conhecimento, dando acessibilidade às tecnologias verdes por meio de acordos de 

transferência tecnológica de países ricos para países pobres.7 

 

Em setembro de 2015, ressalta-se também que a comunidade internacional estabeleceu 

uma série de compromissos com o desenvolvimento sustentável através da Agenda 2030. 

O documento apresenta um conjunto de objetivos e metas para os países do mundo para 

serem obtidos até 2030, iniciando em 2016. Há 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), os quais, por sua vez, baseiam-se no legado dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) de 2000.  

 

A expectativa de existirem tecnologias verdes protegidas por patentes e vinculadas aos 

programas de patentes em todo o mundo coaduna-se aos Objetivos do Milênio, 

principalmente no referente ao objetivo 12, que trata de padrões de consumo e produção 

sustentáveis. No tópico 12.a, especificamente, a importância da tecnologia é ressaltada 

nos seguintes termos:12.a Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas 

capacidades científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de 

produção e consumo.8 

 

No âmbito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), considerando a 

promoção da inovação, criou-se a plataforma WIPO GREEN, que constitui uma 

plataforma online para intercâmbio de tecnologia, apoiando esforços globais para lidar 

com as mudanças climáticas, conectando fornecedores e buscadores de tecnologias 

ambientalmente amigáveis. Por meio de seus projetos de banco de dados, rede e 

aceleração, a plataforme reúne os principais participantes para catalisar a inovação e a 

difusão de tecnologia verde. (OMPI, 2020) A WIPO GREEN é uma das contribuições da 

WIPO para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável.  

 

Ainda no âmbito da OMPI, a proteção dos direitos de propriedade intelectual deu origem 

ao conceito de patentes verdes, que preveem procedimentos mais rápidos para a 

concessão de pedidos de patentes relacionados a tecnologias ambientais que contribuem 

com a sustentabilidade. O tema originou-se em 2009, quando ficou acordada a prioridade 

a ser dada às patentes relacionadas ao meio ambiente.9  

 

No mesmo ano10, Reino Unido, Austrália, Coréia do Sul, Japão, Estados Unidos e Israel, 

por meio de seus escritórios nacionais de proteção aos direitos de propriedade intelectual, 

implementaram programas pilotos de patentes verdes, cujo principal objetivo seria a 

aceleração e prioridade no exame de patentes referentes a tecnologias verdes. No Brasil, 

o programa seria implantado em 2012, com uma fase de experimentação até 2016. 

A inovação verde também é abordada no Acordo de Paris sobre Mudanças Climáticas de 

2016. Consoante o artigo 10, as Partes compartilham a visão de longo prazo sobre a 

importância do desenvolvimento tecnológico e da transferência de tecnologia para 

aumentar a resiliência do combate à mudanças climáticas e reduzir as emissões de gases 

 
7 Lepsch-Cunha, Nadia. O que se entende por Inovação Verde? Jornal da Ciência / SBPC. Disponível em 

https://www.ecodebate.com.br/2012/05/22/o-que-se-entende-por-inovacao-verde-artigo-de-nadja-lepsch-

cunha/. Acesso em 14/08/2020. 
8Agenda 2030. Nações Unidas. Disponível em https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ Acesso em 

14/08/2020.  
9 TEIXEIRA, Vanessa Alessandra. Os Programas de Patentes Verdes Frente ao Desenvolvimento 

Sustentável. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, Salvador 2018. 
10 Idem. 
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de efeito-estufa. As Partes, portanto, notando a importância da tecnologia para a 

mitigação dos problemas ambientais, devem fortalecer a cooperação para a difusão 

tecnológica e seu desenvolvimento. O artigo também aponta que acelerar, encorajar e 

possibilitar a inovação é fundamental para uma longa e eficaz resposta global de longo 

prazo às mudanças climáticas e promoção do crescimento econômico e desenvolvimento 

sustentável.11 

 

3. Inovação verde no âmbito da OCDE 

 

Conforme aponta a OCDE (2011), a inovação é a chave para possibilitar a conjugação 

entre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. Embora as empresas 

privadas sejam os principais agentes da inovação, incluindo a inovação verde, a ação 

governamental é essencial para moldar o ambiente necessário para que essa inovação 

ocorra.  

 

Muitas falhas de mercado ensejam a atuação do governo em suas políticas públicas para 

estimular a inovação. O primeiro desafio tem relação com as externalidades negativas 

associadas aos desafios ambientais. Se as empresas e famílias não têm de pagar pelos 

danos ambientais que realizam, haverá pouco incentivo para inovar nessa área.  

 

Há também dificuldade para as empresas apropriar-se inteiramente dos retornos dos seus 

investimentos no mercado de inovação, o que usualmente resulta em poucos 

investimentos no mercado de inovação.  

 

Por fim, o mercado para inovação verde é afetado por barreiras específicas, como a 

prevalência de designs específicos, tecnologias e sistemas em energia e mercados de 

transporte, o que pode criar barreiras à entrada para novas tecnologias, devido, por 

exemplo, aos altos custos fixos de se desenvolver novas infraestruturas. 

 

3.1 Patentes Verdes 

 

De acordo com a OCDE (2020) é necessária a inovação precisa ser significativa para 

enfrentar as mudanças climáticas e outros desafios ambientais, e também para acelerar a 

transição para o crescimento verde. 

 

Os Indicadores de Crescimento Verde da OCDE contêm dados sobre inovação ambiental, 

juntamente com outros sobre oportunidades econômicas e respostas políticas. Para medir 

o resultado da inovação ambiental, a OCDE publicou um novo conjunto de indicadores 

de patentes verdes em março de 2015. Esse conjunto refina os indicadores de patentes 

usados até aquela data. 

 

Conforme aponta a OCDE, a inovação verde é essencial para o estabelecimento de novos 

padrões de produção e consumo, abrindo mercados e oportunidades. Permite também 

novas maneiras de abordar os riscos ambientais e manter baixos os custos de 

transformação.  

 

O Diretório da OCDE para o meio ambiente, juntamente com o Diretório de Ciência, 

Tecnologia e Informação, desenvolveram indicadores baseados na inovação que são 

 
11 Paris Agreement. Disponível em https://unfccc.int/process/conferences/pastconferences/paris-climate-

change-conference-november-2015/paris-agreement. Acesso em 15/08/2020. 
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adequados para mapear os desenvolvimentos em tecnologias relacionadas ao meio 

ambiente. Esses indicadores permitem a avaliação do desempenho inovativo dos países e 

das empresas. 

 

As estatísticas de patentes são construídas usando dados extraídos da Worldwide Patent 

Statistical Database (PATSTAT) do European Patent Office (EPO) usando algoritmos 

da OCDE. (são consideradas apenas patentes de invenção) 

 

a) Indicador de Desenvolvimento de tecnologia 

 

O Indicador diz respeito ao número de invenções (famílias de patentes simples) 

desenvolvidas pelos inventores do país, independentemente das jurisdições onde a 

proteção de patente é procurada. O indicador pode ser desagregado em: 

 

-País inventor: contagens fracionárias por país de residência do inventor. Assim, para 

inventores de lista de patentes de dois países diferentes, cada país obterá 0,5. 

-data prioritária - a primeira data de depósito em todo o mundo, de acordo com a 

Convenção de Paris. A data de prioridade é considerada mais próxima da data efetiva da 

invenção; 

- tamanho da família: o tamanho de uma família internacional de patentes (incluindo o 

primeiro depósito prioritário e seus equivalentes em outros escritórios de patentes) está 

correlacionado com o valor da invenção. 

- domínio da tecnologia - com base nas definições ENV-TECH. 

 

b) Indicador de Colaboração Internacional 

 

O indicador aponta os países que colaboram entre si para a inovação verde. Provê uma 

base de dados por número de co-invenções (famílias simples de patentes) desenvolvidas 

conjuntamente por pelo menos dois membros. 

Para melhor clareza, os dados do indicador estão divididos em duas partes Colaboração 

internacional em desenvolvimento tecnológico (bilateral). Esse indicador pode ser 

desagregado ainda em: 

 

-par de países inventores envolvido na colaboração 

-data de prioridade: a primeira data mundial de registro sob a Convenção de Paris.  

-domínio tecnológico: embasada nas definições de ENV-TECH. 

 

Colaboração internacional no desenvolvimento de tecnologias (em porcentagem). O 

indicador é desagregado por: país de invenção, data prioritária, variáveis como 

porcentagem de co-invenções dentro do país e de inventores estrangeiros, domínio 

tecnológico (baseado nas definições de ENV-TECH). 

 

c) Difusão de tecnologia 

 

Trata-se do número de invenções que pleiteiam proteção de patentes através de vias 

nacionais, regionais ou internacionais. O indicador mostra a extensão pela qual as firmas 

e os indivíduos procuram proteger os mercados relevantes para suas invenções (incluindo 

tanto as invenções domésticas quanto estrangeiras). O indicador pode ser desagregado em  
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-escritórios de patentes: pedidos de patentes depositados em diferentes jurisdições 

geográficas (autoridades nacionais e regionais de pedidos); 

-data do pedido: a data de depósito de um pedido de patente em um determinado escritório 

de patentes; 

-cobertura: permite exibir estatísticas com base em todos os dados disponíveis ou apenas 

para escritórios com disponibilidade de dados acima de um determinado limite (90%) em 

um determinado ano.  

-Domínio da tecnologia - com base nas definições ENV-TECH. 

 

A figura 11.1 mostra a proporção da inovação verde mundial (OCDE, 2020). Conforme 

é possível analisar, os Estados Unidos têm a maior proporção de patentes registradas, mas 

não a maior parte das patentes desenvolvidas, posto que pertence à União Europeia. 

Destaca-se nesse quesito a discrepância presente na China entre a posição que ocupa no 

total de tecnologias patenteadas (37,7%) e o porcentual de patentes chinesas que são 

efetivamente desenvolvidas (3,9%).  

 
Figura 11.1: Proporção mundial na inovação verde 

 

 
Fonte: OCDE, 2020 

 

3.2 Instrumentos legais da OCDE sobre inovação verde 

 

A OCDE apresenta apenas menções esparsas à inovação verde em seus documentos 

legais. Na Recomendação do Conselho sobre Opções Ambientalmente Favoráveis de 

Energia e sua Implementação de 1985, por exemplo, na parte da recomendação para a 

flexibilidade dos esquemas regulatórios, a OCDE argumenta que os esquemas 

regulatórios mais flexíveis facilitam a inovação e a pesquisa sobre as energias 

alternativas. 
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Na Recomendação do Conselho sobre o Uso de Instrumentos econômicos de política 

ambiental, adotado em 1991, a OCDE deixa claro que o principal objetivo dos 

instrumentos econômicos é oferecer uma incitação permanente à luta contra a poluição, 

à inovação técnica e à substituição para produtos ecologicamente corretos. Além disso, o 

potencial de inovação técnica deve ser considerado para a escolha dos instrumentos 

econômicos de política ambiental. 

 

Já a Recomendação do Conselho de Produtividade de Recursos de 2008 recomendou, em 

relação às políticas para o aumento da produtividade de recursos, que os países membros 

desenvolvessem e promovessem o uso de tecnologias e inovação com vistas a melhorar 

a produtividade no uso de recursos naturais. 

 

3.3 Relatórios sobre patentes verdes 

 

Segundo a OCDE, a inovação tecnológica pode ajudar a atingir objetivos ambientais de 

maneira mais barata. Assim, a compreensão do papel das inovações tecnológicas para 

preservação do meio ambiente é um debate essencial na formulação de políticas 

ambientais. 12 

 

Há, no entanto, conforme aponta a OCDE, algumas preocupações que advêm das 

inovações ecológicas. Principalmente, há duas externalidades: externalidades positivas 

associadas a spillovers de informação resultante do processo de inovação; e 

externalidades negativas associadas aos impactos ambientais. No caso dos spillovers de 

informação, os inovadores arcam integralmente com os custos da inovação, sem receber 

todos os benefícios. No caso de externalidades negativas de natureza ambiental, os 

poluidores recebem os benefícios integrais da inovação verde sem pagar os custos. Dessa 

forma, o preço de poluir fica muito baixo. Portanto, na ausência de intervenções políticas, 

a inovação pode ter o efeito de estimular a poluição. 13 

 

As externalidades ambientais e de inovação são geralmente responsabilidades de 

diferentes ministérios governamentais. A coordenação de política é, portanto, 

fundamental, segundo a OCDE. No entanto, a política ambiental e de inovação têm 

diferentes objetivos. Enquanto a primeira é largamente preocupada em internalizar os 

spillovers de conhecimento (e, portanto, aumentar a competitividade e produtividade), a 

última está preocupada em endereçar as externalidades ambientais. Enquanto nenhum 

instrumento for capaz de endereçar ambas as falhas de mercado, a coordenação entre as 

duas será vital. 14 

 

Assim, a OCDE foca seu estudo no papel da política ambiental em direcionar a inovação 

para uma direção ecologicamente correta. Muitas conclusões emergem dos casos 

estudados pela OCDE como: 

 

 
12 OECD, Environmental Policy, Technological Innovation and Patents, OECD Studies on Environmental 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264046825-en. 
13 OECD, Environmental Policy, Technological Innovation and Patents, OECD Studies on Environmental 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264046825-en. 
14 OECD, Environmental Policy, Technological Innovation and Patents, OECD Studies on Environmental 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264046825-en. 
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-A política ambiental de fato tem um efeito na inovação tecnológica. Por exemplo, no 

estudo da OCDE sobre energia renovável, a implementação de diferentes medidas teve 

um impacto mensurável na inovação, com medidas tributárias e obrigações de quota que 

são estatisticamente relevantes para a atividade de patente.  

-A capacidade científica importa. No caso da inovação de energia renovável, a variável 

refletindo gastos em P&D foi estatisticamente mais significante.  

-Os preços relativos induzem tipos de inovação particulares. No caso da redução de 

emissões de veículos motores, os preços de combustível encorajaram investimentos em 

inovações.  

 

A difusão internacional de inovação ambiental é comum. No caso de tecnologias de 

redução de emissões de veículos automotores, a “quebra de patentes” para alguns países 

é considerável, o que implica grande transferência de tecnologia. Nesse âmbito, a OCDE 

cita o exemplo da transferência de tecnologia do Japão para os EUA na questão das 

emissões automotivas.  

 

Em linhas gerais, o documento da OCDE aponta duas conclusões gerais sobre as 

inovações ambientais. Primeiramente, o investimento em P&D é arriscado. Assim, é 

importante que a estrutura da política ambiental não aumente esse risco, mas sim proveja 

os investidores com um horizonte estável no qual possam empreender seus investimentos. 

Se os mercados enfrentarem dificuldades em lidar eficientemente com o risco comercial 

associado com a atividade inovadora, haverá ainda menor possibilidade de que eles lidem 

com os riscos associados às condições de instabilidade política.  

 

Segundo a estrutura da política deve permitir uma variedade de opções tecnológicas a 

serem adotadas. Os governos têm recursos limitados à sua disposição, assim como 

informações limitadas sobre as trajetórias tecnológicas ideais.  

 

A OCDE conclui em seu estudo que os dados de patente são mecanismos úteis através 

dos quais é possível analisar as inovações ecológicas e sugestões para o futuro das 

pesquisas de política que são propostas como:  

 

a) Desenvolvimento de indicadores robustos de inovações ecológicas ao longo de um 

espectro amplo de áreas ambientais como química verde, mitigação de poluição do 

ar, captura de carbono e mitigação, construir eficiência energética, prevenção de 

desperdício. 

b) Avaliação dos retornos econômicos e ambientais em invenções na seara de inovações 

ecológicas patenteadas em áreas selecionadas. 

c) Exame dos links entre a política ambiental, globalização econômica e eco-inovação 

com um foco na transferência internacional de tecnologia. 

 

A abertura de um país para o conhecimento estrangeiro, pesquisa e oportunidades de 

mercado pode também ser afetada pela natureza dos instrumentos da política ambiental. 

Da mesma forma, alguns tipos de regulação ambiental podem fragmentar os mercados 

para a inovação, resultando em uma ineficiência significativa no desenvolvimento 

tecnológico. Os dados de patente são bem adequados para a avaliação dessas importantes 

questões de política pública. 

 

Outras conclusões importantes concernem o fato de que uma estrutura política geral é de 

grande importância. Os fatores que movem a eco-inovação são os mesmos que aqueles 
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que estimulam a inovação em geral. Isso inclui fatores macroeconômicos, regulação do 

mercado e a proteção de direitos de propriedade intelectual. 

 

A coordenação da política ambiental e tecnológica, de acordo com a OCDE, é 

fundamental. A inovação a política ambiental tem diferentes objetivos. Enquanto o 

primeiro é largamente preocupado em internalizar os spillovers de conhecimento (e, 

portanto, aumentar a competitividade e a produtividade), o último está mais preocupar 

em endereçar as externalidades negativas do ambiente. 

 

As parcerias são importantes, mas deve haver uma separação de responsabilidades entre 

atores públicos e privados. Isso fica mais claro na distinção entre pesquisa “básica” e 

“aplicada”. Com o papel ativo geralmente exercido pelo setor público na esfera ambiental, 

o assunto é particularmente importante. 

 

3.4 Medindo a inovação ecológica 

 

Segundo o documento de trabalho da OCDE sobre medição da inovação ecológica de 

Ivan Hascic e Mauro Migotto15, a motivação fundamental para medir a inovação 

ambiental é seu potencial para reduzir os impactos ambientais da atividade econômica a 

um custo baixo. É reconhecido que inovações amplas serão necessárias para enfrentar as 

mudanças climáticas e outros desafios ambientais. Isso pode levar à criação de novos 

negócios e mercados. Da mesma forma, a inovação relacionada ao ambiente foi incluída 

no conjunto de indicadores da OCDE sobre crescimento verde.  

 

O interesse dos policymarkers em inovação emerge da premissa que a política pública é 

capaz não apenas de avaliar, mas também de direcionar a inovação. Na realidade, 

qualquer política governamental irá, em alguma medida, afetar o ambiente econômico 

das firmas ao mudar os custos de oportunidade da produção e induzir respostas 

inovadoras. A questão é como a política ambiental pública pode direcionar a inovação 

para fins ambientalmente benignos e como tal intervenção pode ser feita de uma forma 

que gere menos custo à sociedade. 

 

O interesse dos tomadores de decisão no desenvolvimento e difusão ampla de tecnologias 

relacionadas ao meio ambiente é, portanto, motivado por seu potencial de tornar as 

políticas ambientais mais efetivas e mais baratas. Alguns governos também são 

motivados pelo objetivo de criar oportunidades de negócio e mercados e, portanto, 

acelerar a transição para o crescimento verde. Indicadores apropriados dos resultados da 

inovação podem também auxiliar a avaliar a inicialização e a organização dos processos 

de inovação. 

 

O estudo fornece uma revisão breve das várias abordagens para a mensuração da inovação 

ecológica e indica que as medidas baseadas em dados de patente são particularmente 

promissoras e crescentemente são usadas como opção. Também fornece sucintamente a 

metodologia para o uso de dados de patente para a construção de indicadores de política 

relevantes e consistentes.  

 

Os dados de patente têm sido frequentemente usados como uma medida da inovação 

tecnológica porque eles focam nos resultados do processo inventivo. Os dados sobre 

 
15 Haščič, I. and M. Migotto, "Measuring environmental innovation using patent data", OECD Environment 

Working Papers, No. 89, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5js009kf48xw-en. 2015 
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patentes fornecem uma riqueza de informação sobre a natureza da invenção, o inventor e 

o candidato. Conforme aponta o artigo, os dados de patente fornecem um número de 

vantagens em relação a outras maneiras de inovação, principalmente porque:  

 

-são mensuráveis (o tipo de invenção que pode ser patenteada é bem definido e deve 

satisfazer três critérios: presença de novidade, avanço inventivo não-óbvio e útil); 

 -medem os resultados intermediários do processo inventivo (em contraste com os dados 

sobre gasto em P&D que apenas medem os resultados, ou dados sobre comércio de 

commodities que não necessariamente contam com tecnologias inovadoras); 

-os dados são quantitativos (e, portanto facilmente postos em estatísticas) e são 

amplamente disponíveis no domínio público. Podem também ser desagregados em 

campos tecnológicos específicos. 

 

O documento ressalta, no entanto, que entre as várias alternativas apresentadas no 

documento, as patentes são mais indicadas para identificar as inovações ambientais. Os 

sistemas de classificação de patentes permitem uma caracterização rica de tecnologias 

relevantes ao descrever características de criação de uma invenção e suas aplicações no 

nível de detalhe muito apurado.  

 

As classes de patentes selecionadas são agrupadas em campos tecnológicos que são 

significativos para os elaboradores de política pública. Segundo o artigo, há quatro 

grandes objetivos de política, incluindo: avaliar os impactos para a saúde humana da 

poluição ambiental, endereçar a escassez de água, a saúde do ecossistema e a mitigação 

da mudança climática.  

 

a) Indicadores de Crescimento verde com base em dados de patente 

 

O documento de trabalho apresenta em seu relatório os principais indicadores 

relacionados ao desenvolvimento tecnológico verde. A figura 11.2 apresenta como as 

tecnologias que mais crescem no mundo são aquelas relacionadas às mudanças 

climáticas, em particular energia eólica, abastecimento de veículo elétrico, por exemplo. 

É possível perceber ainda o crescimento quase que exponencial das principais tecnologias 

que têm como foco o meio ambiente saudável no período 1990-2011. 

 

Muitas tecnologias para geração de energia renovável e aquelas relacionadas à mitigação 

do aquecimento global em construções também vêm crescendo bastante, mais do que as 

inovações em geral. De outro lado, as tecnologias relacionadas ao meio ambiente que vêm 

crescendo de maneira mais lenta são aquelas relacionadas a gestão de desperdício, 

diminuição de poluição da água, transporte ferroviário e energia nuclear, indicando um 

certo grau de maturidade desses campos. A taxa de inovação em tecnologias de correção 

do solo vem, na verdade, caindo. 
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Figura 11.2: Atividade inventiva: tecnologias que crescem mais rápido no mundo 

 

 
Fonte: Hascic, Migotto, 2015. 

 

A figura 11.3, por outro lado, mostra como as tecnologias relacionadas com o meio 

ambiente são o foco atual da produção mundial de patentes, superando em muito as outras 

temáticas. 

 
Figura 11.3: Patentes por área no mundo 

 

 
Fonte: Hascic e Migotto, 2015. 

 

A figura 11.4, por outro lado, mostra as parcerias entre países para o desenvolvimento 

tecnológico verde, chamadas de co-invenções pela OCDE. Sem grandes surpresas, 

grandes países estão na ponta do ranking, incluindo EUA, Alemanha e China. A Índia 
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também está bem-posicionada, ainda que não seja um destaque individual na produção 

de patentes verdes. Isso mostra como a colaboração internacional entre os pesquisadores 

tende a influenciar positivamente o desempenho no quesito da inovação. A ausência do 

Japão é algo notável, sugerindo que sua intensa atividade inventiva é primariamente 

focada para o âmbito doméstico. 

 
Figura 11.4: Parcerias entre países para patentes verdes 

 

 
Fonte: Hascic & Migotto, 2015 

 

Encorajar a colaboração internacional no desenvolvimento de tecnologias é 

particularmente importante em áreas que tem características de bens públicos, como a 

mitigação das mudanças climáticas, conforme apontam os autores Hascic e Migotto.  

 

Como uma medida da difusão tecnológica, a OCDE construiu um indicador baseado na 

contagem de invenções por família de patentes, que procuraram registro em uma dada 

jurisdição.  

 

Ressalta-se que o patenteamento é custoso e um aplicante depositará a aplicação de 

patente apenas se há um mercado potencial para a invenção, como potencial de 

exportação, investimentos ou royalties de licenciamento. Uma patente fornece proteção 

apenas em uma jurisdição particular e os inovadores precisam depositar várias patentes 

se procuram ter suas inovações protegidas em diversos mercados.  

 

A figura 11.5 mostra o indicador para reciclagem de materiais e o grupo mais amplo da 

gestão de desperdício com aplicações de patente depositadas em escritórios de patentes 

dentro da jurisdição dos países do G20 e da OCDE. Conforme é possível analisar na 

tabela, no ano de 2011, a China teve preponderância, seguida de Japão, Estados Unidos e 

Coreia do Sul. 
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Figura 11.5: Patentes sobre reciclagem em 2011 

 

 
Fonte: Hascic& Migotto, 2015. 

 

A figura 11.6, por sua vez, traz uma importante comparação entre diversos países do 

mundo no tocante à importância para o desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao 

meio ambiente. Conforme é possível analisar, a China teve papel preponderante no 

período entre 2009-2011, com 37,7% das invenções de tecnologia verde, seguida pelo 

Japão com 32,4% e Estados Unidos com 25,1%. O Brasil apresenta um resultado que 

pode ser considerado pífio com cerca de 0,67% das invenções relacionadas à tecnologia 

verde. 
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Figura 11.6: Importância de países selecionados para as tecnologias relacionadas ao meio ambiente 

 

 
Fonte: Hasic & Migotto, 2015 

 

b) Papel da política ambiental no desenvolvimento de tecnologias ambientais 

 

Conforme é possível ver na figura 11.7, conforme aponta o artigo, o desenvolvimento de 

tecnologias ambientalmente adequadas sofre influência de diferentes aspectos 

relacionados às políticas públicas. No entanto, fica destacada a influência preponderante 

da capacidade inventiva em geral para a geração de tecnologias verdes como aquelas 

relacionadas à energia eólica, energia solar e todas as outras renováveis. Em segundo 

lugar, em geral, fica destacada a influência da P&D no desenvolvimento de tais 

tecnologias. 

 
Figura 11.7: Aspectos de política pública e sua influência na atividade inventiva 

 
Fonte: Hascic&Migotto, 2015. 
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No que se refere à avaliação dos determinantes da colaboração internacional para as 

tecnologias ambientais. O relatório conclui que os países não-membros da OCDE 

produzem um número maior de invenções patenteáveis quando seus pesquisadores 

colaboram com os países membros da OCDE. Essa conclusão também parece beneficiar 

particularmente o argumento da necessidade de cooperação científica para a mitigação da 

mudança climática entre países da OCDE e países não membros da OCDE.16  

 

c) Avaliação dos determinantes da difusão das tecnologias ambientais 

 

O encorajamento do desenvolvimento de tecnologias mais limpas é o único passo que a 

ser seguido para a difusão global dessas tecnologias e a adoção em empresas e domicílios, 

de forma que a promessa de redução dos impactos ambientais materialize-se. A promoção 

de difusão de mercado de tecnologias ambientais é, portanto, um objetivo de política 

crucial. No entanto, novas tecnologias verdes são tipicamente desenvolvidas nos países 

membros da OCDE, ainda que o potencial para mitigação exista em todos os países. 

Encontrar formas para encorajar a transferência internacional dessas tecnologias é, 

portanto, um assunto importante. 17  

 

Os indicadores embasados em patentes podem ajudar a identificar os maiores propulsores 

da transferência de tecnologia, bem como os maiores obstáculos. No entanto, a análise 

deveria ser colocada em um contexto mais amplo e considerar também outros fatores 

como diferenças na força entre os direitos de propriedade intelectual entre os diferentes 

países e as diferenças de cobertura das patentes nos diferentes órgãos de patentes em cada 

país. 

 

3.5 Tecnologias relacionadas à mitigação da mudança climática 

 

No Relatório da OCDE sobre energia e política climática (2012), aponta-se que a 

inovação pode reduzir o custo de cumprir objetivos ambientais, e, portanto, é importante 

entender como a política ambiental e a inovação tecnológica estão ligadas.  

 

Isso é particularmente verdade na área da mudança climática onde os custos econômicos 

de reduzir as emissões de gases estufa são afetados consideravelmente pela inovação. 

Embora haja a suspeita que políticas públicas possam exercer um papel importante para 

acelerar o desenvolvimento e difusão das tecnologias de mitigação da mudança climática, 

a evidência empírica nessa área continua escassa. 

 

A publicação reúne o trabalho recente feito pela OCDE em relação à inovação em energia 

e tecnologias de mitigação das mudanças climáticas e o papel desempenhado pela política 

pública. Ela apresenta dados sobre informação em vários países da OCDE nas últimas 

três décadas. Por fim, é apresentado trabalho sobre a transferência internacional das 

tecnologias de mitigação das mudanças climáticas, e evidência sobre a extensão da 

pesquisa internacional e cooperação.  

 

São apresentados os dados indicando a aceleração da taxa de inovação em várias 

tecnologias para mitigação das mudanças climáticas. Isso é particularmente verdade nas 

 
16 Haščič, I. and M. Migotto, "Measuring environmental innovation using patent data", OECD Environment 

Working Papers, No. 89, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5js009kf48xw-en. 2015 
17 Haščič, I. and M. Migotto, "Measuring environmental innovation using patent data", OECD Environment 

Working Papers, No. 89, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5js009kf48xw-en. 2015 
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tecnologias como eólica, solar, biocombustíveis, geotérmica e hidráulica. Algumas 

tecnologias mostraram estar estagnadas em termos de atividade de patente, como a solar, 

especialmente em comparação com a taxa de patentes em geral em outras tecnologias 

energéticas. A figura 11.8 mostra a aceleração da taxa de inovação em tecnologias para 

mitigação das mudanças climáticas. Conforme é possível analisar, as patentes 

relacionadas à energia fóssil e nuclear, em contrapartida, estão decaindo, no período 

1978-2006. 
 

Figura 11.8: Crescimento do patenteamento das tecnologias contra as mudanças climáticas 

 

 
Fonte: OCDE, 2012. 

 

A figura 11.9, por sua vez, analisa a taxa de crescimento do patenteamento de tecnologias 

ligadas ao combate às mudanças climáticas. É possível notar o crescimento expressivo 

das tecnologias ligadas à energia solar e eólica. 
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Figura 11.9: Crescimento do patenteamento de tecnologias contra as mudanças climáticas, por tipo de 

tecnologia

 
Fonte: OCDE, 2012. 

 

Em relação à difusão de tecnologia, a OCDE apontou a evidência de equipamento de 

tecnologias de mitigação da mudança climática e fluxos de conhecimento entre os países. 

A difusão internacional de tecnologias ambientais e de conhecimento é chave para 

endereçar os problemas ambientais globais como as mudanças climáticas.  

 

A figura 11.10 mostra os principais movimentos de transferência de tecnologia na área 

de sistemas fotovoltaicos. É possível perceber a importância do Japão na disseminação 

dessa tecnologia no período. Em geral, a China destacou-se no período como receptora 

de tecnologias. 

 

A figura 11.11, por sua vez, mostra a transferência de tecnologias eólicas no período 

1988-2007. Nesse quesito, destaca-se o papel da Europa como difusora de tecnologia e 

novamente a China como receptora. 

 
  



 

 Ocde: SUSTENTABILIDADE e crescimento verde  
560 

Figura 11.10: Transferência de tecnologias relacionadas a sistemas fotovoltaicos no período 1988-2007 

 

 
Fonte: OCDE, 2012. 

 

Figura 11.11: Transferência de tecnologias relacionadas a sistemas fotovoltaicos no período 1988-2007 

 

 
Fonte: OCDE, 2012. 

 

O estudo da OCDE também analisa o papel dos combustíveis fósseis em estimular a 

inovação tanto em relação à geração convencional de energia usando combustíveis fósseis 

e em tecnologias livres de carbono, como energias renováveis e nucleares. O estudo cobre 

uma vasta seção sobre os países da OCDE no período 1978-2008. O relatório conclui que 

quando os preços do petróleo se tornam suficientemente altos, isso ocasiona uma 

alternância em inovação dos combustíveis fósseis para as energias renováveis.  
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Embora seja importante encorajar a inovação, a redução de emissão de poluentes 

permanece como o objetivo mais importante de política pública.  No contexto do debate 

global sobre as mudanças climáticas, uma atenção mais cuidadosa é dedicada aos acordos 

orientados para a tecnologia, como um complemento dos acordos baseados em emissões. 

Um exemplo existente é o programa da Agência Internacional de Energia para 

implementar acordos. Esses acordos podem desempenhar um papel importante para 

dividir os custos e conhecimento. Os acordos orientados para criação de tecnologia têm 

um efeito na cooperação científica, permitindo às economias importantes de escala na 

difusão de conhecimento.  

 

Consoante a OCDE, mais informações sobre a identificação dos impactos de inovação 

das políticas alternativas serão necessárias. Isso vai necessariamente envolver modelar os 

links entre os regimes de política, estoques de conhecimento, investimento de capital e 

resultados ambientais específicos (como emissões) de maneira ampla. O desenvolvimento 

de indicadores comensuráveis de regimes de política através de uma variedade de fontes 

emissoras é talvez o maior desafio. 

 

Um desafio adicional importante, segundo a OCDE, relaciona-se com a provisão de 

evidência empírica sólida para que os países não fiquem “encurralados” em caminhos 

muito estreitos para a política ambiental. Os países também devem avaliar a contribuição 

da colaboração internacional em pesquisa e os acordos em tecnologias para desenvolver 

sua capacidade de inovação. 

 

3.6 Relatório sobre Invenção e transferência de tecnologias ambientais 

 

Segundo a OCDE, as políticas ambientais têm o efeito de mudar os preços relativos dos 

insumos. Ao fazer isso, elas encorajam a pesquisa sobre tecnologias, que economizam o 

uso de insumos mais caros. A OCDE lembra que muitos economistas argumentam que 

mudar diretamente o preço relativo dos insumos ou produtos através de instrumentos de 

mercado, como os impostos, é meio mais eficiente para estimular a inovação. 18 

 

A OCDE aponta que o rigor da política exerce um papel significativo para induzir a 

inovação. Mais especificamente, baseado em evidências de diversos países, foi 

encontrado que o rigor da política ambiental tem um impacto positivo na probabilidade 

de uma inovação em desenvolvimento mitigar os impactos ambientais, como a poluição 

da água e do ar e a gestão dos resíduos sólidos. Uma política mais ambiciosa proverá 

maiores incentivos para os poluidores para procurar formas de evitar os custos impostos 

pela política. Esse achado é largamente confirmado pela pesquisa apresentada sobre as 

medidas de política mais específicas e campos tecnológicos. 19 

 

No entanto, não é apenas o nível do preço de poluir que importa. A previsibilidade e 

credibilidade do preço no longo prazo também são importantes. Pouca previsibilidade faz 

 
18 OECD. Invention and Transfer of Environmental Technologies, OECD Studies on Environmental 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264115620-en. 2011 
19 OECD. Invention and Transfer of Environmental Technologies, OECD Studies on Environmental 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264115620-en. 2011 
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com que investidores adiem seus investimentos, incluindo os mais arriscados que levam 

à inovação. 20 

 

Em face da imprevisibilidade, há vantagem de se esperar até que a política pública se 

consolide. Em adição aos riscos pelos quais os investidores encontram no mercado, um 

regime de política imprevisível pode servir como uma contenção para a inovação, tanto 

em termos de invenção tecnológica quanto em sua adoção. Condições de política que 

mudam constantemente impõem um custo, e essa instabilidade deve ser evitada. 21 

 

A pesquisa em outros campos identificou a transferência internacional de tecnologia 

como um meio importante para trazer melhora no bem-estar. Isso é particularmente 

verdade no caso de tecnologias ambientais onde muitos efeitos negativos 

internacionalmente. 22 

 

Com base nos resultados apontados pela OCDE, dois elementos de política parecem ter 

influência sobre o fluxo de tecnologias internacionalmente a) o grau de flexibilidade do 

quadro de política doméstica tanto no país receptor quanto no país emissor e b) o grau 

coordenação de política internacional. Se a política ambiental é prescritiva e sem 

coordenação, isso pode resultar em um mercado de tecnologia, com o mercado potencial 

para quaisquer inovações dividido entre as diferentes jurisdições políticas. 

 

Dado os riscos associados às despesas em P&D, e as economias de escala requeridas para 

recuperar esses gastos, é importante que os regimes regulatórios em países-fonte não 

constranjam os mercados potenciais para qualquer inovação induzida. Em adição, 

regimes de política flexíveis em países receptores permitem potenciais inovadores a 

acessar uma vasta gama de tecnologias disponíveis em mercados internacionais. 

 

A figura 11.12 mede o rigor da política ambiental, conforme dados da OCDE. É possível 

perceber que os países mais rigorosos quanto à política ambiental são: Holanda, 

Dinamarca, Suécia e Áustria. O Brasil localiza-se na 24ª posição entre 39 países.  

 
  

 
20 OECD. Invention and Transfer of Environmental Technologies, OECD Studies on Environmental 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264115620-en. 2011 
21 OECD. Invention and Transfer of Environmental Technologies, OECD Studies on Environmental 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264115620-en. 2011 
22 OECD. Invention and Transfer of Environmental Technologies, OECD Studies on Environmental 

Innovation, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264115620-en. 2011 
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Figura 11.12: Rigor da política ambiental em países selecionados 

 

 
Fonte: OCDE, 2011. 

 

4. O tema de inovação verde no Brasil 

 

O Brasil é signatário dos principais tratados internacionais que versam sobre a 

propriedade intelectual, como: a Convenção da União de Paris de 1883 (CUP), sobre 

propriedade industrial, o Acordo TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights) e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).  

 

O Brasil foi um dos 11 primeiros signatários da CUP23. No Brasil está em vigor a revisão 

de Estocolmo de 1992, uma das sete revisões pelas quais a Convenção passou. Já o TRIPS 

é administrado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). O Brasil aderiu 

ao TRIPS através do Decreto n° 1355, em 199424. Por fim, o PCT, assinado em 1970, tem 

como finalidade principal aperfeiçoar e desenvolver o sistema de patentes e de 

transferência de tecnologia entre países desenvolvidos e a cooperação entre países ricos 

e em desenvolvimento25.  

 

A Constituição Federal de 1988 garante a proteção dos direitos de propriedade intelectual 

no Art. 5º, inciso XXIX, que assegura aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, tendo em vista 

o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Assegura 

também o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225).26  

 

O sistema de patentes brasileiro atual é regulado pela Lei de Propriedade Industrial, Lei 

9.279/1996, adotada depois da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS, bem como por 

normativas do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial), responsável pelo 

 
23 Manual de Propriedade Intelectual da Abimaq. Disponível em 

http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-

%20IPDMAQ.pdf 
24 Idem. 
25 Idem, 
26 Constituição Federal. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. 
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processamento e concessão de patentes. A Lei 9.279/96, em vigor desde maio de 1997, 

substituiu o antigo Código de Propriedade Industrial (Lei 5.772/1971). 27 

 

O INPI é uma autarquia federal, criada em 1970, vinculada ao Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Tem por finalidade principal 

executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em 

vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.28 

 

O INPI é responsável, no território brasileiro, pelos registros de marcas, desenhos 

industriais, indicações geográficas, programas de computador e topografias de circuitos, 

pelas concessões de patentes e pelas averbações de contratos de franquia e das distintas 

modalidades de transferência de tecnologia. 

 

Importante ressaltar que os atos normativos e resoluções do INPI instituem e estabelecem 

normas gerais de procedimentos sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industriais e 

demais leis e tratados internacionais relativos à propriedade industrial.29 

 

Consoante a lei 9.279/96, o prazo de vigência de uma patente será de 20 anos para aquelas 

patentes de invenção e 15 anos para as de modelo de utilidade. A lei prevê ainda os 

requisitos para que uma invenção seja considerada patenteável: ser uma novidade, ter 

atividade inventiva e aplicação industrial.30  

 

A lei versa sobre a proteção dos direitos de propriedade industrial das patentes de 

invenção e modelos de utilidade, listando os direitos concedidos pela patente e as regras 

para sua proteção, incluindo os requisitos e condições para proteção, além do 

procedimento de depósito de pedido de patente. 

 

A concessão da patente é um ato administrativo declarativo, que reconhece o direito do 

titular, e também atributivo, sendo necessário o requerimento da patente frente à 

administração pública. A patente constitui, portanto, um título de propriedade que confere 

ao titular o direito de impedir que terceiros explorem sua invenção em determinado 

território durante certo período de tempo.  

 

4.1 O Projeto “Patentes Verdes” brasileiro 

 

A partir de projetos também adotados no exterior, o INPI propôs um projeto prioritário 

“Patentes Verdes”, pelo qual as tecnologias voltadas para o meio ambiente teriam pedido 

analisado de forma mais célere. O principal foco do projeto é acelerar o exame da 

tecnologia verde, dando prioridade aos setores tecnológicos que buscam soluções para os 

problemas ambientais.  

 

O programa brasileiro segue uma tendência internacional de priorizar as tecnologias 

verdes. Desde 2009, o programa foi implementado em uma série de países 

 
27 Manual de Propriedade Intelectual da Abimaq. Disponível em 

http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-

%20IPDMAQ.pdf 
28 Idem. 
29 Idem. 
30 LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm 
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industrializados como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, Japão, 

Israel e Canadá.31 O Programa Patentes Verdes é organizado no âmbito internacional pela 

OMPI. A OCDE, por sua vez, incentiva o cumprimento dos compromissos internacionais 

para a inovação verde e, nesse sentido, o programa brasileiro também atende à 

recomendação da OCDE. 

 

Os pedidos de Patentes Verdes brasileiros são aqueles com foco em tecnologias 

ambientalmente amigáveis, conforme disposto pela OMPI e pela Agenda 21, mas 

excluem as áreas administrativas, regulamentadoras ou aspectos de design, bem como 

geração de energia nuclear.32  

 

A categorização das Patentes verdes divide as diversas tecnologias com função ambiental. 

Entre as categorias podem-se citar energias alternativas, transportes, conservação de 

energia, gerenciamento de resíduos e agricultura. Seu principal objetivo é promover o 

combate às mudanças climáticas e o desenvolvimento sustentável. O plano também 

facilita a identificação de tecnologias que podem ser utilizadas rapidamente pela 

sociedade, incentivando seu licenciamento e inovação em todo o Brasil. 

 

No âmbito do projeto, para que um pedido de patente pudesse ser considerado apto a 

participar do programa, o depositante deveria ter a notificação de publicação na Revista 

de Propriedade Industrial do INPI. A quantidade de pedidos considerados aptos a 

participar do Programa Piloto estava limitada às 500 primeiras solicitações.33  

 

Com esse projeto, o governo brasileiro teve como objetivo contribuir para o combate às 

mudanças climáticas, além de oferecer às empresas que inovam nessa área a chance de 

um processo mais acelerado de patenteamento. O projeto ainda tem como vantagem 

impulsionar a comercialização e transferência de tecnologia na área de inovação verde, 

constituindo um fator importante para a pesquisa e desenvolvimento científico nacional.  

Como balanço dos resultados, apenas 69 patentes foram aprovadas nos três anos de 

duração do programa.34Isso comprova que o projeto teve desempenho bastante tímido, 

vez que o número máximo por ano tinha como meta 500 patentes verdes. No entanto, o 

programa teve continuidade e constitui um elemento muito importante na política 

ambiental brasileira.  

 

Na tabela 11.1, é possível ver quais as tecnologias abarcadas pelo projeto Patentes Verdes. 

 
  

 
31 TEIXEIRA, Vanessa Alessandra. Os Programas de Patentes Verdes Frente ao Desenvolvimento 

Sustentável. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, Salvador 2018. 
32 Revista Brasileira de Propriedade Intelectual. Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-

br/servicos/patentes/legislacao/legislacao/copy_of_UniformizaoResoluoPR239de04.06.19RPI2528de18.0

6.19.pdf. 
33 Manual de Propriedade Intelectual da Abimaq. Disponível em 

http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Html/IPDMAQ/10%20Propried%20Ind,%20Manual%20-

%20IPDMAQ.pdf. 
34 MARTINS, Bárbara; Chiu Bárbara; Souza, Cristina. Evolução do Programa de Patentes Verdes no Brasil: 

Definição das tecnologias verdes depositadas no INPI. XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão. 

2016. 
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Tabela 11.1: Principais tecnologias abarcadas pelo Programa Patentes Verdes. Tecnologias abrangidas 

pelo Programa Patentes Verdes 

 
Categorias  Subcategorias  

Energias alternativas Combustíveis Sólidos 

Combustíveis Líquidos (óleos vegetais, biodiesel, bioetanol); 

Biogás; 

Biocombustíveis de organismos geneticamente modificados; 

Ciclo combinado de gaseificação integrada (IGCC); 

Células Combustíveis; 

Pirólise ou gaseificação de biomassa; 

Aproveitamento de energia a partir de resíduos humanos 

Gaseificação 

Resíduos químicos; 

Resíduos industriais; 

Utilizando os gases de saída de altos fornos; 

Licores de polpa; 

Digestão anaeróbica de resíduos industriais; 

Resíduos industriais de madeira; 

Resíduos hospitalares; 

Gás de aterros: Separação dos componentes e Resíduos domiciliares e urbanos; 

Energia hidráulica; 

Usinas hidrelétricas (PCH e MCH); 

Energia das ondas ou marés; 

Meios de regulagem, controle ou segurança de máquinas ou motores acionados por 

líquidos. 

Propulsão pela utilização de energia derivada do movimento da água circundante 

Conversão da energia térmica dos oceanos; 

Energia eólica; 

Energia Solar; 

Energia solar fotovoltaica (PV); 

Energia solar térmica; 

Sistemas solares híbridos (térmicos fotovoltaicos); 

Propulsão de veículos usando energia solar; 

Produção de energia mecânica 
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Produção de energia mecânica a partir de energia solar; 

Aspectos de cobertura de telhados com dispositivos de coleta de energia solar. 

Geração de vapor usando energia solar; 

Sistemas de refrigeração ou bombas de calor usando energia solar; 

Secagem de materiais ou objetos utilizando energia solar; 

Dispositivos para a concentração da irradiação solar; 

Coletores de calor solar com fluido de trablaho conduzido através de coletor; 

Energia geotérmica; 

Outros tipos de produção ou utilização de calor não derivado de combustão; 

Utilização de calor residual; 

Dispositivos para a produção de energia mecânica a partir de energia muscular. 

Conservação de 

energia  

Armazenagem de energia elétrica; 

Circuitos de alimentação de energia elétrica; 

Medição do consumo de eletricidade; 

Armazenamento de energia térmica; 

Iluminação de baixo consumo energético; 

Isolamento térmico de edificações; 

Recuperação mecânica (ex: balanço, rolamento, arfagem) 

Gerenciamento 

Resíduo 

Eliminação de resíduos; 

Tratamento de resíduos; 

Destruição de resíduos por combustão; 

Reutilização de materiais usados; 

Utilização de restos ou refugos de borracha na fabricação de calçados  

Manufatura de artigos de sucata ou de refugo de partículas metálicas;  

Produção de cimento hidráulico a partir de resíduos; 

Utilização de resíduos como material de enchimento para argamassas ou concreto; 

Utilização de resíduos para a produção de fertilizantes; 

Recuperação ou aproveitamento de resíduos; 

Controle de poluição; 

Sequestro e armazenagem de carbono; 

Gestão da qualidade do ar; 

Tratamento de gases residuais; 
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Separação de partículas dispersas em gases ou vapores; 

Aplicação de aditivos em combustíveis ou nas chamas para a redução de fumaça e facilitar 

a remoção de fuligem; 

Disposição dos dispositivos para tratamento de fumaça ou de emanações de aparelhos 

combustores; 

Materiais para captação ou absorção de poeira; 

Alarmes de poluição; 

Controle de poluição de água; 

Tratamento de águas residuais ou esgoto; 

Materiais para tratamento de líquidos poluentes; 

Remoção de poluentes de águas a céu aberto; 

Instalações de encanamentos para águas residuais; 

Gerenciamento de esgotos; 

Meios para prevenir contaminação radioativa em caso de vazamento no reator; 

Transporte Técnicas de reflorestamento 

Técnicas de irrigação; 

Pesticidas alternativos; 

Melhoria do solo (ex: fertilizantes orgânicos derivados dos resíduos) 

Veículos híbridos; 

Veículos elétricos; 

Estação de carregamento para veículos elétricos; 

Veículos alimentados por energia extraída das forças da natureza (sol, vento, ondas, etc...) 

Veículos alimentados por fonte de polêmica externa (energia elétrica, etc...) 

Veículos com freios regenerativos; 

Veículos cuja carroceria possui baixo arrasto aerodinâmico; 

Veículos com embreagem eletromagnética (menor perda na transmissão) 

Fonte: Bittencourt, INPI, 2016 

 

Levando em conta a meta de estimular a produção de novas tecnologias limpas no Brasil, 

o período do depósito até a concessão é veloz, além dos pedidos serem enquadrados como 

fast track, eliminando o período de sigilo exigido em uma patente convencional (18 meses 

após o depósito).35 

 

 
35 BITTENCOURT, Rafael, MARCANZONI, Ana Paula; SUZIN, Querli.Registro de Patentes no Brasil 

com Foco nas Patentes Verdes. UCS - Universidade de Caxias do Sul, XVI Mostra de Iniciação Científica, 

Pós-graduação, Pesquisa e ExtensãoCaxias do Sul. 2016. 
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O projeto contou com três fases. Após a conclusão da terceira fase, o projeto foi suspenso 

para a avaliação dos principais resultados. O INPI, entretanto, decidiu tornar o projeto 

permanente, passando a ser um serviço permanente do INPI. Dos 480 pedidos que deram 

entrada durante a vigência do programa-piloto, 325 foram considerados aptos, sendo 112 

pedidos deferidos e 115 indeferidos, até setembro de 2016. O tempo máximo dessas 

decisões foi de cerca de dois anos.36 

 

Ao destrinchar as patentes verdes que foram emitidas, temos a distribuição conforme a 

tabela abaixo. 

 
Figura 11.13: Patentes emitidas por categoria durante o programa 

 

 

Fonte: MARTINS; Chiu; Souza, 2016. 

 

Conforme é possível observar na tabela, a categoria de gerenciamento de resíduos foi a 

que obteve maiores aprovações de registros (39), provável reflexo da Lei de Resíduos 

Sólidos n° 12.305 de 2010. Em segundo lugar destacaram-se as patentes de energia 

alternativa (22), transporte (19), agricultura (16) e conservação de energia (14). 

 

A figura 11.14 mostra as etapas do Projeto desde a sua criação em 2012 e sua extinção 

em 2016. Conforme é possível pela figura, o projeto teve três fases, cada uma com prazo 

de um ano, ou até atingir o registro de 500 novas patentes.  

 
 

 

  

 
36 TEIXEIRA, Vanessa Alessandra. Os Programas de Patentes Verdes Frente ao Desenvolvimento 

Sustentável. Revista de Direito, Inovação, Propriedade Intelectual e Concorrência, Salvador 2018. 
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Figura 11.14: As etapas do Programa piloto “Patentes Verdes” 

 

 
Fonte: MARTINS; Chiu; Souza, 2016. 

 

A Figura 11.15 mostra quais os atores que foram responsáveis pela emissão das patentes 

no período em questão de vigência do programa. Conforme é possível observar na figura, 

a maior parte das patentes emitidas foi criada no âmbito de empresas privadas (51% das 

patentes do período).  As pessoas físicas corresponderam a 35% do total de patentes 

emitidas e, por fim, as universidades, institutos e fundações corresponderam a 14% do 

total de patentes emitidas no período. 
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Figura 11.15: Distribuição de Patentes por tipo de pessoa   

 

 
Fonte: MARTINS; Chiu; Souza, 2016. 

 

No que se refere à questão geográfica, o predomínio inconteste da emissão de patentes 

ficou com o estado de São Paulo, contando com 51,7% do total de patentes emitidas 

durante a vigência do Programa. No segundo lugar, empatam o Paraná e o Rio Grande do 

Sul. Os outros estados têm importância bem menos significativa. Os dados mostram a 

importância do Estado de São Paulo como polo tecnológico brasileiro. 

 
Figura 11.16: Distribuição de Patentes por estado 

 

 
Fonte: MARTINS; Chiu; Souza, 2016. 
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Importante salientar que as patentes verdes emitidas não foram só brasileiras, conforme 

mostra a figura 11.17. Alguns países também participaram do programa registrando suas 

patentes no INPI, como EUA, Holanda e Dinamarca. 

 
Figura 11.17: Distribuição de patentes por país 

 

 
Fonte: MARTINS; Chiu; Souza, 2016. 

 

Em linhas gerais, o programa é uma iniciativa muito positiva tanto para inventores quanto 

para a sociedade. Para inventores, reduz em até 90% o prazo normal de exame da carta 

patente. Para a sociedade, devido à importância crucial do tema da sustentabilidade 

modernamente. Dada a importância do projeto, houve continuidade no âmbito do INPI, 

embora sem lei que regulamentasse a prioridade para as tecnologias verdes. 

 

O projeto é muito importante para o avanço das tecnologias verdes, pois no Brasil, uma 

patente convencional pode demorar até oito anos para que o titular consiga o registro. 

Com o Programa “Patentes Verdes”, o tempo médio para concessão de patentes passou 

de 2190 dias para 480 dias.37 

 

Tramita no Congresso um projeto de lei para tornar o Programa Patentes Verdes 

permanente. O programa é regido atualmente por uma resolução do órgão, o que é mais 

 
37 BITTENCOURT, Rafael, MARCANZONI, Ana Paula; SUZIN, Querli.Registro de Patentes no Brasil 

com Foco nas Patentes Verdes. UCS - Universidade de Caxias do Sul, XVI Mostra de Iniciação Científica, 

Pós-graduação, Pesquisa e Extensão.Caxias do Sul. 2016. 
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facilmente revogável que uma lei. Com a transformação em lei, o programa terá mais 

força institucional. 

 

4.2 A Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos é um marco importante para setor de resíduos 

sólidos no Brasil, estabelecendo princípios, objetivos instrumentos e diretrizes para a 

gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, bem como as responsabilidades dos 

geradores de resíduos, do poder público e dos consumidores e quais os instrumentos 

econômicos aplicáveis. 38 

 

A Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) é muito 

atual e dispõem de instrumentos que permitem avançar no enfrentamento dos principais 

problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos 

resíduos sólidos. 

 

A lei tem como objetivo prevenir e reduzir a geração de resíduos sólidos, estimulando a 

prática de hábitos de consumo sustentável através de um conjunto de instrumentos que 

estimulem a reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos (aquilo que tem valor 

econômico e pode ser reciclado ou reaproveitado) e a destinação ambientalmente 

adequada dos rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado). 

 

A lei também estabelece a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos: dos 

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o cidadão e titulares de serviços 

de manejo dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Há também a criação de metas que contribuem para a eliminação dos lixões e institui 

instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, microrregional, 

intermunicipal e metropolitano e municipal; além de impor que os particulares elaborem 

seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

 

A lei posiciona o Brasil em nível de igualdade aos principais países desenvolvidos no que 

concerne ao marco legal e inova com a inclusão de catadoras e catadores de materiais 

recicláveis e reutilizáveis. 

 

Além disso, a lei ajudará o Brasil a atingir uma das metas do Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima, que é de alcançar o índice de reciclagem de resíduos de 20% em 

2015.  

 

Consoante a lei, na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a 

seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Poderão 

ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos, 

desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com a implantação 

de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo órgão 

ambiental.  

A política nacional de resíduos sólidos tem sido importante para a criação de tecnologias 

ambientalmente amigáveis no contexto brasileiro. Conforme mostrado nos resultados do 

 
38 Ministério do Meio Ambiente. Disponível em https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-

solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos.html. Acesso em 15/08/2020. 
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Programa Patentes Verdes, a lei de resíduos sólidos deu o impulso necessário para a 

criação de uma série de patentes na área. Trata-se de uma estratégia vitoriosa para a 

consecução dos objetivos ambientais. 

 

 

 

4.3 Recomendações da OCDE para a política pública de inovação verde 

 

A inovação verde, de acordo com a OCDE, requer sinais de mercado claros e estáveis que 

estimulem as empresas e famílias a adotar e desenvolver as inovações verdes. Elas 

aumentarão a eficiência na alocação de recursos ao estabelecer mercados para a inovação 

verde. Mecanismos de preço tendem a minimizar os custos de adquirir um dado objetivo, 

dado que eles proveem incentivos para estimular ganhos de eficiência e inovação. Esses 

sinais são também importantes, pois indicam um comprometimento dos governos em 

direção ao crescimento verde. 

 

Conforme sugere a OCDE uma ação importante de política é o investimento público e de 

longo prazo na pesquisa. Essa pesquisa tem um caráter de bem público e, portanto, 

dificilmente será realizada pelo setor privado. O investimento público ajuda a enfrentar 

os desafios científicos para tecnologias consideradas muito arriscadas, incertas ou de 

longo prazo para o setor privado.  

 

A pesquisa pública precisará cobrir muitas áreas, incluindo a mitigação das mudanças 

climáticas e deve ser crescentemente baseada em uma perspectiva de longo prazo e 

interdisciplinar. Também deve ser neutra em relação a tecnologias específicas, como as 

inovações que podem emergir de uma variedade de campos. A pesquisa financiada pelo 

governo deverá ser bem projetada para complementar os investimentos privados em 

pesquisa e deve objetivar a excelência científica em áreas nas quais os retornos e efeitos 

de spillover são maiores.  

 

Um grande esforço de pesquisa focado em estimular a inovação verde também será 

beneficiado pela cooperação internacional na área. Isso ajudará a dividir os custos dos 

investimentos públicos e também pode ampliar o acesso a conhecimento, além da 

transferência de tecnologias entre países.  

 

Por fim, a OCDE também tem como foco as ações de política para estimular o 

crescimento verde, que são intervenções para superara as falhas de mercado específicas 

associadas com a inovação verde, notavelmente aquelas ligadas à dominância de energias 

existentes, sistemas e firmas já estabelecidas. As principais políticas nessa área incluem:  

 

a) Apoio ao investimento privado em inovação: notavelmente P&D e para a 

comercialização de inovações verdes. Boas políticas precisam garantir processos 

de seleção competitivos, foco em desempenho (mais que tecnologias específicas), 

impedir o favorecimento de empresas já estabelecidas ou prover oportunidades 

para o lobby, garantir uma avaliação rigorosa de impacto de política e contenção 

de custos.  

b) Apoiar o crescimento de empresas inovadoras que produzem inovações verdes 

mais radicais e que desafiam os modelos de negócio atual. As políticas públicas 

precisam criar espaço para essas novas firmas ao permitir-lhes a entrada, saída e 

crescimento, garantindo uma competição justa e melhorando o acesso a 
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financiamento. Nesse quesito, cita-se ainda a facilitação da transição para o 

crescimento verde em pequenas e médias empresas. 

 

Em linhas gerais, as políticas públicas para estimular a inovação verde não devem apenas 

focar na criação de novas tecnologias e inovações, mas também na difusão delas no 

mercado, obviamente levando em consideração os direitos de propriedade intelectual. 

Além disso, fortalecer os mercados para a inovação verde, mudar o comportamento do 

consumidor, que deve estar consciente da necessidade de comprar produtos 

ambientalmente amigáveis. Esses produtos devem ser etiquetados e propagandeados de 

tal forma que conscientize o consumidor de seu caráter ambientalmente correto. 

 

4.4 O Brasil de acordo com os indicadores de patentes verdes da OCDE 

 

a) Indicador de patentes relacionadas ao meio ambiente 

 

Em seu banco de dados, a OCDE apresenta os dados sobre patentes relacionadas ao meio 

ambiente. Em relação ao Brasil, é possível analisar a evolução da emissão de patentes até 

2017 nas principais tecnologias relacionadas ao meio ambiente. Na tabela abaixo estão 

selecionadas as patentes das tecnologias relacionadas ao meio ambiente listadas pela 

OCDE no período de 2009 a 2017.  

 

Em relação ao total de patentes relacionadas ao meio ambiente, o indicador da OCDE 

mostra um crescimento de cerca de 20% no período de 2009 a 2017. O aumento é menor 

do que aquele apresentado pelas patentes gerais, que foi de aproximadamente 34% 

apresentado nesses sete anos. Assim, conclui-se que a evolução das patentes relacionadas 

ao meio ambiente ainda é muito tímida no contexto brasileiro e ainda precisa de estímulo 

para o crescimento. Iniciativas como o Programa Patentes Verdes são cruciais para 

melhorar esses números, mas os investimentos governamentais, conforme aponta a 

OCDE em sua recomendação, ainda são insuficientes no contexto brasileiro. Algumas 

tecnologias apresentaram uma boa evolução enquanto outras tiveram uma evolução. 

 

Dentre as tecnologias que a OCDE mapeou, citam-se as tecnologias de mitigação das 

mudanças climáticas na construção, cuja evolução não foi tão positiva no período. A 

evolução foi negativa também no que concerne as tecnologias relacionadas a geração, 

transmissão e distribuição. Destaca-se, no entanto, evolução positiva em relação às 

tecnologias de gestão de meio ambiente, com crescimento de quase 80%, bem como as 

tecnologias de mitigação da mudança climática em relação a transporte cuja evolução foi 

de 300%. As tecnologias de adaptação relacionadas à água, por sua vez, tiveram um 

aumento de 23 vezes no período, totalizando 12 patentes. 

 

Na tabela 11.2, é possível analisar os dados da OCDE sobre dados de patente brasileiras 

relacionadas ao meio ambiente. 
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Tabela 11.2: Patentes brasileiras relacionadas ao meio ambiente da OCDE 

 
Patents Office & Patents Families  Patent applications filed under the PCT 

Reference country Inventor(s)'s country(ies) of residence 

Reference Date Priority date 

Country Brazil 

Unit Number, 2017 

Time 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Technology domains & IPC                     

Total Patents   547,6  599,7  672,6  733,4  700,0  672,5  653,6  739,5  732,3  

Total 

Patents 

Selected environment-related 

technologies 

  52,3  79,5  72,9  80,2  77,8  75,3  79,9  82,8  62,7  

Selected 

environment-

related 

technologies 

Climate change 

mitigation 

technologies 

related to buildings 

  2,0  5,0  10,5  3,0  3,0  4,0  4,0  4,0  0,0  

Climate change 

mitigation 

technologies 

related to energy 

generation, 

transmission or 

distribution 

  22,0  23,3  26,3  24,2  20,4  23,3  29,1  18,0  3,0  

Capture, storage, 

sequestration or 

disposal of 

greenhouse gases  

  1,0  1,0  1,0  0,0  2,0  1,0  0,0  0,0  0,0  

Environmental 

management  

  22,5  33,3  22,1  35,0  40,7  29,6  29,6  46,5  40,4  

Climate change 

mitigation 

technologies 

related to 

transportation 

  5,0  8,3  8,1  5,0  9,7  10,2  7,4  5,3  15,0  

Water-related 

adaptation 

technologies 

  0,5  7,0  5,0  15,0  2,0  4,6  3,3  7,0  12,0  

Climate change 

mitigation 

technologies in the 

production or 

processing of goods  

  10,3  17,3  15,0  14,3  23,9  14,6  15,5  10,5  2,8  

Climate change 

mitigation 

technologies 

related to 

wastewater 

treatment or waste 

management  

  4,5  7,0  5,0  8,7  11,4  10,0  8,3  18,0  5,5  

Fonte: OECDstat, 2020. 

 

b) Indicador de Desenvolvimento de tecnologias 

 

No tocante ao indicador de desenvolvimento de tecnologias, os dados da OCDE ratificam 

que a evolução do número de patentes verdes brasileiras teve um crescimento menor que 

o crescimento total das patentes. Enquanto o crescimento do número total de patentes foi 

de 243%, o crescimento para tecnologias verdes foi de 179% no período representado. 

Em relação à gestão ambiental, ressalta-se a evolução significativa no ranking, conforme 

aponta a evolução no período 2010-2016, com crescimento de 219%. 

 
  

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bKINDPATENT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bKINDCOUNTRY%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bKINDDATE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bLOCATION%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENV_TECH%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENV_TECH%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENV_TECH%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENV_TECH%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENV_TECH%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENV_TECH%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bBUILD%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bBUILD%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bBUILD%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bBUILD%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bENE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGHG%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGHG%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGHG%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGHG%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bMAN%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bTRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bTRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bTRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bTRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bTRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGOODS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGOODS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGOODS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGOODS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bGOODS%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT_WASTE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT_WASTE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT_WASTE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT_WASTE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT_WASTE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT_WASTE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PATS_IPC&Coords=%5bIPC%5d.%5bWAT_WASTE%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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Tabela 11.3: Índice de desenvolvimento de tecnologias da OCDE 

 
Family size One and greater (all inventions) 

Inventor country Brazil 

Unit Number 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Technology domain                 

All technologies 

(total patents) 

  1249,55 1760,88 1993,25 2959,18 4149,25 4250,7 4284,63 

Selected 

environment-related 

technologies 

  157,75 174,57 191,25 281,8 402,38 430,4 439,67 

Environmental 

management 

  78,5 81,83 96,67 144,82 244,08 223,67 250,33 

Fonte: OECD stat, 2020. 

 

c) Indicador de Colaboração internacional no desenvolvimento de tecnologias 

(porcentagem) 

 

No que se refere ao indicador de colaboração internacional no desenvolvimento de 

tecnologias, o Brasil regrediu nas parcerias com outros países nos últimos anos, conforme 

é possível analisar pelas porcentagens de patentes registradas. Esse decréscimo ocorreu 

tanto em relação ao total de patentes, quanto em relação às patentes relacionadas ao meio 

ambiente. Em 2010, cerca de 29% das patentes verdes eram feitas em parceria, enquanto 

em 2016 apenas 14% eram feitas em parceria. 

 
Tabela 11.4: Indicador da OCDE de patentes feitas em parceria 

 
Variable Percent with other countries (co-inventions) 

Country Brazil 

Unit Percentage 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Technology 

domain 

                

Total patents   42 33 28 22 16 15 14 

Environment-

related 

Technologies 

  29 33 17 23 15 16 14 

General 

environmental 

management 

  23 25 25 10 11 11 10 

Water-related 

adaptation 

Technologies 

  0 34 0 25 9 34 13 

Climate change 

mitigation 

  31 36 18 28 19 18 15 

Fonte: OECDstat, 2020 

 

d) Indicador de Colaboração Internacional no desenvolvimento de tecnologias 

(bilateral) 

 

Em relação ao Indicador de Colaboração Internacional, mais especificamente retratado 

nas parcerias entre países, é possível analisar quais as principais parcerias que o Brasil 

faz, bem como comparar com as parcerias entre outros países. O ano retratado pela tabela 

5 é 2016, o último disponível na base de dados da OCDE.  
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Conforme é possível analisar na tabela, a maior parte das patentes relacionadas ao meio 

ambiente são feitas em parceria com os EUA. A parceria EUA e China e EUA e Alemanha 

são as duas que mais produzem patentes, seguida da parceria entre EUA e Canadá.  

 

O Brasil teve, no ano de 2016, parcerias em patentes relacionadas ao meio ambiente feitas 

principalmente com USA e Alemanha, respectivamente com 11 e 6 patentes.  

 

Trata-se de um desempenho tímido em relação aos principais países da tabela. 

 
Tabela 11.5: Parcerias bilaterais para tecnologias relacionadas ao meio ambiente 

 

Techology 

domain 

Selected environment-related Technologies 

Year 2016 

Unit Number 

Partner Cana

da 

Fran

ce 

Germany  Ja

pa

n 

K

or

ea 

Latv

ia 

United 

Kingd

om 

USA China Colo

mbia 

Moroc

co 

Country                         

Canada   0 7 12 5 1

3 

0 6 138 17 0 0 

Colombia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

France   7 0 38 3 7 0 9 65 11 0 0 

Germany   12 38 0 16 9 0 57 168 31 0 0 

Japan   5 3 16 0 3

3 

0 7 40 26 0 0 

Korea   13 7 9 33 0 0 6 96 54 0 0 

Latvia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

United 

Kingdom 

  6 9 57 7 6 0 0 101 5 0 0 

United 

States 

  138 65 168 40 9

6 

0 101 0 177 0 0 

Brazil   0 0 6 1 1 0 2 11 0 0 0 

China 

(People's 

Republic of) 

  17 11 31 26 5

4 

0 5 177 0 0 0 

Morocco   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: OECD stat, 2020. 

 

e) Indicador de Difusão de tecnologia 

 

Em relação à difusão de tecnologia, o Brasil vem apresentando índices de registro de 

patentes que vem diminuindo nos últimos anos. Ao analisar a tabela, é possível perceber 

que o total de patentes decresceu 11,3% no período 2010-2016, enquanto para as 

tecnologias relacionadas ao meio ambiente, o decréscimo foi de 29%. Para patentes 

relacionadas à gestão ambiental, o decréscimo foi de 31%.  

 
Tabela 11.6: Indicador da OCDE sobre difusão da tecnologia 

Coverage Conservative coverage (>=90%) 

Patent office Brazil 

Unit Number 

Year 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Technology 

domain 

                

http://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=PAT_COL&Coords=%5bPAR2%5d.%5bDEU%5d&ShowOnWeb=true&Lang=en
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All technologies 

(total patents) 

  27789 30781 32100 28068 22580 22533 24651 

Selected 

environment-

related 

Technologies 

  3645 3910 3829 3419 2496 2486 2591 

Environmental 

management 

  1891 2027 1870 1625 1326 1148 1308 

Fonte: OECD stat, 2020 

 

CONCLUSÕES  

 

Para enfrentar os desafios ambientais do século XXI a humanidade precisará desenvolver 

tecnologias que possibilitem associar o crescimento econômico com a preservação 

ambiental, em vista da urgência apresentada pelas mudanças climáticas. As chamadas 

tecnologias verdes, nesse contexto, possibilitarão a redução ou eliminação da produção 

de resíduos poluentes. A inventividade humana, nesse contexto, precisa ser estimulada e 

as patentes são instrumentos vitais para impulsionar a inovação.  

 

Nesse contexto, as chamadas patentes verdes constituem instrumento muito importante 

para desenvolver tais tecnologias, estimulando o investimento em pesquisa por parte dos 

agentes privados. A sustentabilidade só será possível através da inovação. 

 

Vários documentos internacionais ressaltam o papel da tecnologia na sustentabilidade. 

Na Agenda 21, por exemplo, a cooperação tecnológica é ressaltada para o 

desenvolvimento de tecnologias. Aponta também a necessidade de transferência de 

tecnologias dos países ricos para os países pobres na área ambiental. 

 

No âmbito da inovação verde, a OCDE indica que a inovação é fundamental para o 

desenvolvimento sustentável, mas ressalta o papel do Estado para moldar o ambiente 

necessário para que a inovação verde tome impulso, especialmente no que concerne a 

pesquisa. A OCDE conta com três principais indicadores relacionados à inovação verde: 

o indicador relacionado ao desenvolvimento de tecnologias, os indicadores relacionados 

à colaboração internacional no desenvolvimento de tecnologias, expressos em 

porcentagem e por par de países; e por fim o indicador relacionado à difusão de 

tecnologias.  

 

No Brasil, destaca-se o Programa Patentes Verdes, iniciado em 2012, cuja fase 

experimental acabou em 2016 e foi prolongado indefinidamente pelo INPI. Trata-se de 

um programa inspirado em outros projetos internacionais, cujo objetivo é um tratamento 

prioritário para o patenteamento das tecnologias relacionadas ao meio ambiente, 

diminuindo seu tempo final de registro. O Programa teve resultados relativamente tímidos 

em sua fase piloto, mas representa uma iniciativa fundamental para enfrentar o desafio 

mundial de combater as mudanças climáticas.  

 

Os dados apresentados pelos indicadores da OCDE para o Brasil nos últimos anos, 

entretanto, mostram que o país vem apresentando uma involução preocupante no 

desenvolvimento de tecnologias verdes, com significativa piora nos principais índices da 

instituição relacionados às tecnologias verdes, o que indica a necessidade de investimento 

na área.  
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A OCDE E O INVESTIMENTO VERDE 

Vera Thorstensen1 

Maria Isabel da Cunha Mathias2 

 
 

Resumo: O presente artigo aborda o financiamento e o investimento em crescimento verde, conforme a evolução do 

tema observado pela OCDE. Embora o assunto venha conquistando a atenção dos mercados, governos e instituições 

internacionais, a falta de consenso sobre conceitos, definições e padrões das questões que envolvem o “verde” tem sido 

o principal impedimento para que financiamento e investimento em crescimento verde se tornem prioridade na gestão 

de ativos de investidores institucionais. A busca pela harmonização internacional ainda é um trabalho em andamento, 

a ser desenvolvido com a cooperação de todos os players envolvidos. 

 

Palavras-chave: Crescimento verde – Financiamento e Investimento – OCDE. 

 

Abstract: This article addresses green financing and investing in green growth, according to the evolution of the theme 

observed by the OECD. Although the matter has been drawing markets, governments and international institutions 

attention, a lack of consensus on concepts, definitions and standards on “green” issues has been the main impediment 

to green financing and investment becoming a priority for asset management of institutional investors. The search for 

international harmonization is still a work in progress, to be developed with the cooperation of all players involved. 

 

Keywords: Green Growth – Financing and Investing - OECD 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema “investimento verde” está na pauta de discussão da comunidade internacional há 

algum tempo, porém passou a ser item prioritário na ordem do dia nos últimos anos. A 

constatação do fenômeno da mudança climática pela ciência ambiental e a visível 

degradação ambiental decorrente da produção e do consumo em massa, da queima de 

combustíveis fósseis e do aumento da população global já não são temas debatidos apenas 

nos restritos círculos de ambientalistas e acadêmicos. O impacto da degradação ambiental 

e do esgotamento de recursos naturais afeta a todos, e essa consciência foi tomada pela 

comunidade internacional de forma definitiva, isto é, a adoção de condutas 

ambientalmente responsáveis não é um modismo passageiro ou uma mera estratégia 

mercadológica, mas sim uma mudança de paradigma e de cultura que vieram para ficar. 

 

Mas afinal, em que consiste “investimento verde”? A resposta a essa questão não é tão 

singela quanto pode parecer à primeira vista. Para esclarecer como se chegou a este termo, 

e qual a sua abrangência e alcance, faz-se necessário conhecer a origem histórica do 

investimento socialmente sustentável, a evolução do conceito de sustentabilidade e 

desenvolvimento sustentável e, finalmente, a concepção mais atual de investimento 

verde.  

 

Não há uma definição única para crescimento verde ou investimento verde. Aliás, o tema 

não encontra uniformidade entre os países, e sua evolução se deu de forma distinta, 

mesmo entre países mais desenvolvidos e que compartilham o mesmo entendimento 

quanto à essência do tema. 

 

A sigla SRI – Socially Responsible Investment – ou Investimento Socialmente 

Responsável em português, ganhou relevãncia nos anos 1980 e 1990 nos Estados Unidos, 

mas suas raízes remontam a tempos mais remotos. SRI reflete uma série de valores 

advindos da doutrina  religiosa mas que vieram a ser aplicados ao cenário da vida 

 
1 Professora da Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas e Coordenadora do Centro 

de Estudos do Comércio Global e Investimentos (CCGI). 
2 Pesquisadora do CCGI. 
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moderna, caracterizada por desafios trazidos por questões prementes, tais como, injustiça 

social, mudança climática e preocupação com governança corporativa.3 Atualmente, SRI 

pode também ser entendido como sustainable, responsible, and impact investing -  

investimento sustentável, responsável e de impacto – e constitui  influência legítima no 

mercado de capitais e nos serviços financeiros. 

 

Em mercados tradicionalmente mais líquidos (ações e títulos), o SRI moderno se divide 

em duas categorias: investimento baseado em valores junto com os investimentos 

socialmente responsáveis tradicionais; e análise prospectiva de ESG (Environmental, 

Social and Governance), que se esforça em avaliar a materialidade de dados não-

tradicionais com o fim de determinar quais empresas estão melhor preparadas para 

competir em um mundo com recursos naturais limitados, encargos regulatórios mais 

pesados, população humana em crescimento e mudança climática.4 

 

Há um temor de que regulação desigual em questões ambientais em uma economia 

globalizada possa levar à piora de situação socioeconômica. Com os objetivos da agenda 

20305 no horizonte, nunca foi tão importante promover a mudança do da velha 

mentalidade que coloca a proteção ambiental contra a prosperidade econômica e a 

equidade social para o entendimento mais atual de que preservação ambiental não é 

impedimento para o crescimento econômico. 

 

A OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, por meio do 

Centro de Financiamento e Investimento Verde (Centre on Green Finance and 

Investment) vem desempernhando um papel pioneiro fundamental na sedimentação do 

conceito de crescimento verde e financiamento verde em nível internacional. A OCDE 

tem trabalhado com governos para enfrentar os desafios econômicos, sociais e de 

governança de uma economia globalizada por mais de 60 anos. Desde que liderou o 

“Princípio do Poluidor-Pagador” em 1972, a OCDE tem aconselhado os países a tornar 

as políticas econômicas e ambientais mais compatíveis e tornar o crescimento mais verde. 

Este trabalho reflete as prioridades dos 35 países membros da OCDE e seus principais 

países parceiros - Brasil, Índia, Indonésia, República Popular da China e África do Sul.6 

 

1. De SRI a ESG – A sedimentaçao do conceito moral no mercado de capitais 

 

Para entender como o SRI surgiu, evoluiu ao longo do tempo e conquistou credibilidade 

no agressivo mundo do mercado financeiro unicamente focado em resultados, faz-se 

necessário conhecer as origens e a época em que foram dadas vozes aos idealizadores do 

tema nos Estados Unidos, e como um jornalista americano protagonizou a ampla 

divulgação dos conceitos e empresas alinhadas com a ideia, coforme discorre Blaine 

 
3
 TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable Investing. 

The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 2020. 

Tradução livre. 
4 Idem. 
5 A Agenda 2030 é o documento adotado na Assembleia Geral da ONU em 2015, “Transformando Nosso 

Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, um guia para as ações da comunidade 

internacional nos próximos anos. E é também um plano de ação para todas as pessoas e o planeta que foi 

coletivamente criado para colocar o mundo em um caminho mais sustentável e resiliente até 2030. 

http://www.agenda2030.org.br/os_ods/ 
6 http://www.oecd.org/cgfi/about/. Tradução livre. 
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Townsend,  Vice-Presidente Executivo e Diretor de Investimento SRI na Bailard, Inc., 

em seu artigo “De SRI a ESG: As origens do investimento socialmente responsável.”7 

 

O conceito central de investimento tradicional com base em preceitos religiosos é “não 

causar danos” e, até certo ponto, o conceito central de investimento socialmente 

responsável tradicional: evitar produtos ou indústrias que conflitam com o conjunto de 

normas morais. O investimento socialmente responsável tradicional foi fortemente 

influenciado pelos revolucionários anos 1960 e 1970, que testemunharam o surgimento 

dos movimentos anti-guerra e o amadurecimento dos movimentos de eqüidade racial, 

direitos das mulheres, proteção dos consumidores e do meio-ambiente. 

 

De fato, foi uma fusão entre os valores religiosos com os diferenciados valores 

progressistas americanos que criaram a receita para o investimento socialmente 

responsável americano. No início dos anos 1970, surgiram os primeiros fundos mútuos 

refletindo valores religiosos, sensibilidade quanto aos direitos civís e preocupações 

ambientais. Essas influências sociais e culturais são muitas vezes subestimadas na 

narrativa do investimento socialmente responsável.  

 

Essa nova visão sobre investimentos foi duramente criticada na época. Milton Friedman, 

renomando economista da Universidade de Chicago, disse ao The New York Times 

Magazine, em 1970, que “ a responsabilidade social dos negócios é aumentar o lucro”8.  

 

Também economista da Universidade de Chicago, Harry Markowitz, publicou um paper 

em 1952, no Journal of Finance “Portfolio Selection”, que introduziu o “Modern 

Portfolio Theory” (MPT) ao mundo. O MPT tinha como ensinamento fundamental a 

noção de que a restrição do universo de um investimento (por qualqur razão) deveria ser 

rechaçada no mundo dos investimentos. As críticas também vieram de fora do mundo 

financeiro, McGeorge Bundy, que mais tarde foi Presidente da Ford Foundation, disse: 

“Nós não acreditamos que apenas os virtuosos ganham dinheiro”. 

 

Apesar de suas bases biblícas e conservadoras, SRI provou ser ágíl ao adaptar-se às 

mudanças de valores morais e visões progressistas em voga nos anos 1970. Enquanto a 

sociedade lidava com questões polêmicas, tais como, energia nuclear, trabalho escravo, 

Apartheid, OGM9, mudanças climáticas, tráfico de seres humanos, diferença salarial entre 

homens e mulheres, movimento LGBTQIA10+ e uma série de outras questões culturais e 

políticas, SRI acompanhou o ritmo. 

 

 
7 Idem. 
8 Friedman 1970, 17, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and 

Sustainable Investing. 
9 Organismos Geneticamente Modificados. 
10 LGBTQ: Sigla do movimento de inclusão social de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero e 

Questionadores da sexualidade. Para saber mais: LGBTQ: Sigla do movimento de inclusão social de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgênero, Questionadores da sexualidade, Intersexo, Assexual e demais 

grupos de variações de sexialidade e gênero. Para saber mais: 

https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-

explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20

sometimes%20both e https://edition.cnn.com/interactive/2019/06/health/lgbtq-

explainer/#:~:text=LGBTQ%3A%20The%20first%20four%20letters,queer%2C%E2%80%9D%20or%20

sometimes%20both 
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Investidores em SRI fizeram sua própria história e muita vezes foram severamente 

julgados. Em temas como escravidão, Apartheid, tabaco, prisões privadas, mineração em 

zona de conflito, e carvão, esses investidores não precisavam de validação quantitativa 

para tomarem suas decisões. As decisões eram questão de princípios e refletiam o espírito 

dominante na época. O mantra dos investidores em SRI era “Não invista em empresas 

que conflitam com seus valores.” 

 

Milton Moskowitz, um jornalista tenaz e com mentalidade voltada para os négócios, que 

acreditava que tratar bem os empregados, ser transparente, e ser um bom cidadão 

corporativo era uma boa tese para posições de investimento de longo prazo, foi quem deu 

voz ao trabalho de suporte ao SRI nos Estados Unidos. “Os ventos da mudança estão 

soprando vigorosamente pela sociedade americana”, escreveu Moskowitz em 1968, em 

sua primeira edição. Em 1982, Moskowitz foi editor senior da revista Business Society 

Review, reconhecido periódico acadêmico que cobria esta pauta. 

 

Responsabilidade Social Corporativa (CSR – Corporate Social Responsability) era uma 

idéia incipiente em 1968, quando Moskowitz começou sua carreira. De diversas formas, 

Moskowitz assentou os alicercers do CSR sobre os quais acadêmicos e jornalistas 

puderam construir por décadas. Na segunda década dos anos 2000, consultores, 

jornalistas e editores trabalham de forma quase artesanal em torno do CSR, sendo que as 

500 maiores empresas gastam cerca que US$15 bilhões ao ano em ações que envolvem 

CSR.11 

 

Em 1972, Moskowitz publicou uma lista de empresas socialmente responsáveis na revista 

Business and Society, com o fim de diferenciá-las dos demais índices do mercado. Em 

seguida, Moskowitz ousou publicar uma lista de empresas “irresponsáveis”, explorando 

a tese de escolha dos “bons moços” . Esses esforços iniciais para avaliar desempenho 

despertaram o interesse de pesquisadores acadêmicos que estudavam o desempenho de 

SRI. O insight de Moskovitz chamou a atenção para os pontos sensíveis da era dos direitos 

civis que influenciaram as ofertas iniciais de SRI. 

 

Em 1996 o Prêmio Moskowitz foi instituído para reconhecer pesquisas acadêmicas 

avaliadas por pares na área de SRI. O Prêmio é organizado e conferido cada ano pela 

Kellogg School of Menagement da Northwestern University. A Kellogg é uma das muitas 

escolas de negócios do mundo que agora tem foco em CRS e sustentabilidade. 

 

Nos anos 1980, os valores propostos pelo SRI nos Estados Unidos já haviam sido 

padronizados até certo ponto: reunir um portfólio que tem o mesmo comportamento do 

mercado em geral, contudo sem investir em álcool, tabaco, armas, jogos de azar, 

pornografia e energia nuclear. Esses sãos os itens de triagem clássicos a serem evitados e 

que constituem a espinha dorsal do processo de SRI tradicional da América do Norte. 

 

Além da triagem de itens a serem evitados, o SRI nos Estados Unidos adotava a prática 

de preecher setores da indústria com empresas consideradas “melhores da classe”. A idéia 

era evitar empresas com padrões de comportamento inadequados quanto ao local de 

trabalho, governança, meio ambiente, justiça social, e/ou outras questões que pudessem 

ser quantificadas ou identificadas.  

 
11 Smith 2014, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and 

Sustainable Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio 

Management Research. Fall 2020. Tradução livre. 
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Em 1990 o Índice Social Domini 400 foi lançado como o primeiro fundo mútuo de índice 

ponderado de capitalização, baseado nessa estrutura tradicional – triagem de itens a serem 

evitados e melhores da classe. A habilidade do Domini 400 de rastrear o Índice S&P50012 

por longos períodos de tempo com essa metodologia criou um registro de rastreamento 

que foi decisivo para o crescimento da indústria do SRI. 

 

A técnica de utilização da triagem de itens a serem evitados – pedra fundamental do SRI 

tradicional – também é parte integrante do investimento SRI/ESG moderno. O 

movimento “Livre de Combustível Fóssil” talvez seja o melhor exemplo. Apesar do 

abrangente foco em mudança climática e substituição do capital dos tradicionais 

combustíveis fósseis para os renováveis (ainda que como um hedge contra aumento de 

preços do carbono ou para buscar uma abordagem desinvestir-investir), o processo de 

investimento centra-se na exclusão de uma indústria.  

 

O investimento em Lente de Gênero seria outro exemplo do processo de investimento que 

adota a triagem de itens a serem evitados, em que indústrias nocivas a mulheres e garotas 

podem ser excluídas, mas empresas com práticas corporativas que oferecem equidade de 

salários ou diversificação de gênero em seus conselhos e sistemas corporativos seriam 

beneficiadas. De fato, a maioria dos 500 fundos mútuos que se enquadram atualmente no 

mundo moderno do SRI ou ESG adotam a triagem de itens a serem evitados, sendo que 

tabaco e investimento no Sudão são os mais comuns. 

 

Atualmente os dados referentes aos investimentos ESG estão prontamente disponíveis, 

de modo que a combinação de ESG e SRI tradicional – com seu método de triagem com 

base em valores – parece ser perene. Contudo, isso não significa que o SRI baseado em 

valores ou mais tradicional, derivados de valores religiosos ou da era dos direitos civís, 

esteja desaparecendo ou não tenha mais relevância. Ao contrário, dependendo da lente 

com que se vê o mundo, pode ser mais relevante do que nunca. O instinto de alguns 

investidores de lutar contra excessos e contra exploração inerente ao sistema do mercado 

de capitais não deve desaparecer tão logo. É muito provável que investimento responsável 

continue a ser combinado com ESG, o que representa a estrutura do investimento 

sustentável inerente ao moderno SRI.13 

 
1.1 Investimento Sustentável 

 

Três catalizadores principais criaram a demanda por abordagem ESG nos investimentos, 

especialmente por parte de grandes investidores europeus, em meados dos anos 2000: 

 

1. Um forte debate intelectual e jurídico sobre a relação entre dever fiduciário e 

questões de sustentabilidade; 

2. Mudança climática; 

 
12 Como funciona o S&P 500? O S&P 500 utiliza um método de ponderação de capitalização de mercado, 

o qual permite que uma porcentagem maior seja atribuída às empresas com maior capitalização de mercado. 

A capitalização de uma empresa é calculada multiplicando o preço atual da ação pelo número de ações em 

circulação. 
13 Smith 2014, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and 

Sustainable Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio 

Management Research. Fall 2020. Tradução livre. 
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3. Reconhecimento da tese de que governaça corporativa deficiente é nociva aos 

mercados. 

 

a) Dever Fiduciário 

 

O equilíbrio entre questões de sustentabilidade e o dever fiduciário foi tema de discussão 

do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP). Em 1992, a UNEP desenvolveu um 

trabalho com o setor de serviços financeiros para apoiar o “desenvolvimento que satisfaz 

as necessidades do presente sem comprometer a habilidade de futuras gerações satisfazer 

suas necessidades (“UNEP FI Statement” 2020). Essa ideia ficou décadas sendo 

desenvolvida. Em 2005, a UNEP encomendou um relatório ao escritório de advocacia 

Freshfields, Bruckhaus e Deringer, baseado em Londres, para responder à seguinte 

questão:  

 
“A integração das questões ambiental, social, e de governança nas políticas de 

investimento (incluindo alocação de capital, seleção de portfólio e escolha de ações ou 

títulos) é permitida voluntariamente, legalmente requerida ou dificultada pela lei e 

regulação do setor; primeiramente no que se refere a fundos de pensão privados, e em 

segundo lugar , no que tange às reservas de companhias de seguros e fundos mútuos?”  

 

O Relatório analisou as leis uniformes sobre dever fiduciário em sete dos maiores 

mercados desenvolvidos do mundo, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha 

e França. Nos EUA, o Relatório analisou a Lei de Proteção da Renda de Aposentadoria 

dos Assalariados Americanos, de 1974, e as legislações equivalentes estaduais. O 

Relatório concluiu que não apenas a integração do ESG era consistente com o dever 

fiduciário, mas ignorar esses riscos de longo prazo pode ensejar a quebra do dever 

fiduciário. “A análise de investimento convencional tem foco em valor, no sentido de 

desempenho financeiro. Conforme se nota acima, os vínculos entre os fatores de ESG e 

o desempenho financeiro estão sendo reconhecidos com maior freqüência. Com base 

nisso, integrar considerações de ESG na análise de investimentos de modo a prever o 

desempenho financeiro de forma confiável é claramente admissível e provavelmente 

previsto em todas as jurisdições.”14 A aceitação dessa conclusão removeu um grande 

obstáculo para o crescimento do investimento ESG. 

 
Contudo, ainda há grande polêmica em torno da implicação do “dever fiduciário” em 

termos de investimento responsável. Historicamente, o argumento era de que políticas de 

SRI eram incompatíveis com o dever fiduciário de buscar sua função financeira 

primordial, qual seja, a de maximizar retornos ou proporcionar uma pensão vitalícia 

estável aos seus participantes. Portanto, investimentos verdes deveriam ser, pelo menos 

financeiramente, equivalentes aos investimentos “não-verdes”, em termos de retorno 

financeiro. 

 
b) Mudança Climática 

 

No que se refere ao segundo catalizador – mudança climática – o escrutínio também vem 

aumentando ao longo do tempo. Desde os anos 1980, cientistas climáticos já estavam 

preocupados com o que seus modelos estavam apresentando. O Painel Inter-

Governamental em Mudança Climática (IPCC) foi estabelecido em 1988, em cooperação 

 
14

 Freshfields Bruckhaus Deringer 2005, 6, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of 

Socially Responsible and Sustainable Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª 

edição Portfolio Management Research. Fall 2020. Tradução livre. 
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entre a Organização Mundial de Meteorologia (WMO – World Meteorological 

Organization) e a UNEP devido às crescentes preocupações da queima de combustíveis 

fósseis e o aumento da temperatua global.  No mesmo ano, o Congresso americano 

realizou sua primeira audiência sobre o assunto, onde o cientista da NASA James Hansen 

alegou estar 99% certo de que os gases de efeito estufa estavam causando o aquecimento 

global. Este evento ocorreu apenas uma década antes da chamada para cooperação 

internacional em matéria de aquecimento global – o Protocolo de Quioto em 1997 – e 

cerca de três décadas antes da COP 21, Conferência das Nações Unidas sobre Mudança 

Climática, sediada em Paris em 2015. E foi apenas um ano antes do derramamento de 

óleo pela Exxon Valdez, no Alaska, em março de 1989. 15 

 

O mundo estava em uma encruzilhada em sua relação com combustíveis fósseis. O 

gigantesco derramamento de óleo da Exxon Valdez galvanizou tanto a comunidade 

ambientalista como a comunidade de investimnto social. Em função do derramamento, 

Joan Bavaria – uma evangelista do SRI – trabalhou com líderes ambientalistas para reunir 

uma coalizão sem precedentes de investidores institucionais, organizações ambientais, e 

investidores socialmente responsáveis para questionar a ordem das coisas com relação ao 

impacto ambiental causado pelas grandes corporações. Bavaria ajudou a formar a 

Coalizão para Economias Ambientalmente Responsáveis (CERES), que deu origem aos 

Princípios de Valdez, um conjunto de 10 principíos para serem subscritos 

voluntariamente por grandes corporações, que mais tarde ficou conhecido por princípios 

CERES e coalização CERES. Desde o início, a Coalização CERES incluiu organizações 

não-governamentais ambientais, tais como National Wildlife Foundation, investidores 

religiosos, incluindo o Interfaith Center for Corporate Responsability (ICCR), 

proprietários de grandes fortunas, tais como o City of New York Pension Fund, e empresas 

SRI tradicionais. 

 

A indústria do petróleo criou um claro caminho entre o investimento socialmente 

responsável tradicional dos Estados Unidos e o crescente movimento ESG na Europa. A 

Coalização CERES deu origem a uma nova era de transparência em questões ambientais 

de empresas de capital aberto, que, a princípio não respeitava o encargo de revelar 

questões ambientais. Conforme declarou Bob Massie – ex-CEO da Coalização CERES: 

“Em 1996 a ideia de se ter uma ética ambiental, ou medir desempenho para além dos 

requerimentos legais, era considerado uma loucura completa. Sustentabilidade era 

considerado algo extremamente difícil, que nenhuma empresa adotaria voluntariamente 

como objetivo.” A Coalização CERES abriu espaço para o Global Resporting Initiative 

(GRI) da UNEP, que se tornou o fórum para futuras estruturas de divulgação, tal como a 

lançada em 2018, pelo Conselho de Padrões Contábeis de Sustentabilidade (SASB). 

 

A concentração do foco em transparência ambiental de grandes corporações foi decisiva 

para o sucesso do ESG e para compreender o impacto das mudanças climáticas nos 

mercados.  Muito além de apenas recompensar transparência, os padrões do SASB 

levavam em consideração o desempenho das empresas com relação à sua indústria. A 

Coalização CERES também ajudou a aumentar a consciência sobre mudança climática. 

Em agosto de 2005, a CERES publicou o primeiro relatório sobre o impacto do clima na 

indústria de seguros. Por uma terrível coincidência, o relatório saiu no momento em que 

o furacão Katrina atingiu a costa americana. O relatório estava de acordo com a avaliação 

 
15 Smith 2014, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and 

Sustainable Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio 

Management Research. Fall 2020. Tradução livre. 
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do IPCC quanto às duas escolhas possíveis para o mundo: catastrofe ambiental de um 

lado ou enfrentar o aquecimento global em massa por outro lado.16 

 

Em 2005, quando a UNEP soltou o relatório Freshfields, grandes investidores 

institucionais, tal como o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos Aposentados da 

California (CalPERS) de US$300 bilhões, estavam començado a prestar atenção às 

conclusões do IPCC e às contribuições dadas por organizações envolvidas no tema, tal 

como a CERES. Esses denominados “proprietários universais”, grandes investidores 

como a CalPERS, outros fundos de pensão, fundos de índices, companhias de seguro, que 

dominavam todo o mercado, estavam fortemente expostas a riscos de longo prazo tal 

como mudança climática e o aumento dos custos de insumos para as empresas afetadas. 

Considerando que o retorno dos proprietários universais estava estreitamente relacionado 

aos retornos globais do mercado de capitais como um todo, eles começaram a levar a 

sério a exposição a esses riscos, que antes não eram explorados, tais como clima, e 

também água, acesso à saúde pública, e outras questões prementes. Por sua vez, eles 

assumiram as pesquisas incipientes em ESG, pois assim podiam começar a avaliar a 

materialidade dos diferentes fatores. 

 

Para investidores institucionais, análises em ESG prometiam auxiliar na identificação de 

fatores de risco de longo prazo e/ou idetificar oportunidades de investimento baseado 

nesses fatores de risco. ESG tinha foco em riscos que normalmente não estavam 

comtemplados nas análises tradicionais de Wall Street. Ao mesmo tempo, a estrutura de 

pontuação do ESG era mais palatável para os investidores de maior peso, pois era 

compatível com investimentos orientados por análises quantitativas. Essa 

compatibilidade deu impulso ao crescimento do investimento ESG. 

 

Em 2011, os reguladores da Califórnia, Washington e Nova Iorque começaram a requerer 

que seguradoras operando em seus Estados divulgassem riscos relacionados a clima. O 

movimento iniciado pela CERES e GRI estava ganhando força, pois maior transparência 

dos dados contribuia com a melhoria dos dados de ESG. Esse empurrão para 

transparência em questões ambientais foi decisivo para que a ideia de impacto da 

mudança climática no mercado de investimento ganhasse proporção. 

 

É evidente que o SRI americano e ESG tem raízes bastante semelhantes, mas a partir do 

momento em que a Exxon Valdez atingiu um recife em Prince Williams Sound, no 

Alaska, as duas correntes de investimento entraram em rota de colisão no que tange à 

indústria de combustível fóssil. Para o SRI tradicional, questões de direitos humanos 

estavam no mesmo nível que as questões ambientais no tocante à indústria de combustível 

fóssil, especialmente quanto à conduta adotada por empresas ocidentais em operação em 

países com problemas ambientais, politicamente instáveis e não democráticos. Para o 

ESG, a balança pendia para mudança climática e a coleta de dados necessários para 

sustentar argumentos econômicos em favor do fim da dependência de combustíveis 

fósseis. Foi um desafio e tanto reconciliar as duas correntes de investimento responsável. 

 

A SEC forneceu orientações sobre como encaixar mudança climática na então existente 

estrutura de divulgação (2010). Na época, a presidente Mary Schapiro disse  

 
“Uma empresa deve divulgar riscos significativos que enfrenta, se tais riscos são 

decorrentes de aumento de concorrência ou de mau tempo. Esses princípios de 

 
16  IPCC Special Report” 2000: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/sres-en.pdf 
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materialidade formam o alicerce da nossa estrutura de divulgação. As orientações atuais 

irão ajudar a garantir que nossas regras de divulgação sejam consistentemente 

aplicadas, independentemente de sensibilidades políticas das questões envolvidas, de 

modo que os investidores recebam informações confiáveis.” 17 

 

Por óbvio, os comentários da SEC são reflexo de um longo e contínuo movimento de 

investidores responsáveis que sustentam que questões ambientais, sociais e de 

governança são materiais para desempenho de longo prazo de ações. Por outro lado, Wall 

Street voltou a atenção de seu considerável intelecto para este tipo de análise apenas 

recentemente. Atualmente há esforços em múltiplos frontes para ajudar a diminuir a 

distância entre a análise de ESG e Wall Street. Na verdade, SASB trabalhou em conjunto 

com a SEC, comunidades de investimento e de negócios para ajudar a padronizar e 

quantificar quais fatores ambientais e sociais são materiais para desempenho financeiro e 

auxiliar na elaboração de relatórios melhores a respeito. 

 

Em 2010, a Carbon Tracker Initiative (CTI) se mobilizou para alcançar um conceito 

global de orçamento de carbono. A premissa era simples: se 350 partes por milhão de 

gases de efeito estufa na atmosfera era o ponto crítico para uma crise de origem ambiental, 

o mundo se mobilizaria para prevenir que esses gases atingissem tal nível. A CTI elaborou 

uma lista das 200 maiores empresas no mundo de acordo com as suas comprovadas 

reservas de carbono. O Carbono 200 se tornou o ponto focal do movimento de 

desinvestimento em combustível fóssil do mundo. 

 

A evolução do tema ganhou proporção diante dos acontecimentos que se seguiram, tais 

como o furacão Sandy, cuja passagem pela costa atlântica americana, em 2012, confirmou 

o que já havia sido constatado pela comunidade de seguradores: a ameaça da mudança 

climática é real.    

 

Até mesmo ícones de Wall Street como Jeremy Grantham e Robert Litterman abraçaram 

a ideia do risco imposto pela mudança climática. A avaliação de risco climático difundida 

levou o mundo dos investimentos a olhar para riscos ambientais como material para o 

resultado de investidores de longo prazo. Isso foi um grande passo para Wall Street que 

era treinada para ver o mundo em aumentos trimestrais. A evolução da visão sobre a 

materialidade da mudança climática tem impulsionado a credibildade e demanda por 

ESG. 

 

c) Governança Corporativa 

 

Soma-se aos catalizadores acima, a questão da governanaça corporativa, cuja discussão 

ganhou corpo com a crise deflagrada pelas hipotecas subprime18 e a grande depressão que 

a sucedeu. Ainda que seja verdadeira a ideia de que boa governança corporativa já deveria 

ser uma questão central para investimento fundamental antes da crise do subprime ou do 

advento da análise de ESG, também é verdadeiro que comportamento antiético, por 

definição, permanece oculto até que seja tarde demais. Infelizmente, mudanças na 

complexidade dos mercados de capitais e a velocidade dos fluxos financeiros ao redor do 

 
17 Shapiro 2010, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and 

Sustainable Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio 

Management Research. Fall 2020. Tradução livre 
18 Hipotecas subprime: financiamento imobiliário de alto risco. Para saber mais: 

https://www.capitalresearch.com.br/blog/investimentos/subprime/ 
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mundo aumentaram os riscos para todos os investidores quando o comportamento nocivo 

atinge o mercado. 

 

Nos anos 2000, o mercado de capitais estava criando um surpreendente, vasto, obscuro 

conjuto de créditos hipotecários dos quais nem as agências de crédito nem os reguladores 

realmente compreendiam. Com intermediação de bancos com Lehman Brothers e Bear 

Stearns, agências de crédito subprime, como o Countrywide, criaram um complexo 

sistema de hipotecas garantidas por valores mobiliários sem quaisquer precauções que 

normalmente se espera de um bom gestor de capital. O resultado foi uma experiência 

quase mortal para muitos investidores e uma época de intervenção estatal sem 

precedentes, somente para manter os mercados funcionando. Uma vez mais, investidores 

universais foram os mais atingidos, sobretudo os fundos de pensão. 

 

Assim como ocorreu em casos anteriores causados por irregularidades (por exemplo 

Enron e WorldCom), a falta de divulgação de dados, de transparência, de pesos e 

contrapesos, e a boa e velha ética no setor financeiro contribuíram para o estrago de 

enormes proporções e o custo final ficou a cargo dos investidores. O relatório do Global 

Financial Stability publicado pelo Fundo Monetário Internacional, em abril de 2008, 

apontou um custo de – apenas nos mercados imobiliário e de crédito – cerca de US$ 1 

trilhão. No final de 2008, o Federal Reserve (Banco Central Americano) relatou que o 

patrimônio das famílias americanas diminuiu 10 vezes este valor.  

 

A quebra da bolsa em 1929, que levou à Grande Depressão em 1930, trouxe os relatórios 

financeiros padronizados. A quebra causada pelo mercado subprime, em 2008-2009, e a 

Grande Recessão subsequente tornou claro aos grandes donos de ativos que eles 

precisavam de uma melhor estrutura para avaliar os riscos do mercado, particularmente 

sobre os instrumentos derivativos complexos e sobre o sistema de “shadow banking”. 

Investidores passaram a necessitar de ferramentas que proporcionassem uma melhor 

avaliação dos riscos sobre mudança climática, governança corporativa e comportamento. 

As análises tradicionais de Wall Street não forneciam essas ferramentas, porém a análise 

de ESG já se encontrava madura o suficiente para desempenhar esse papel.  

 

1.2 Problema Global, Solução Global 

 

Em 2000, a UN Global Compact foi criada para elaborar 10 princípios de organização 

para empresas multinacionais em direitos humanos, trabalho, anticorrupção, e meio 

ambiente. Cerca de 10 mil empresas em 168 países ao redor do mundo adotaram esses 

princípios e divulgaram mais de 40 mil relatórios quanto ao progresso em seu 

cumprimento.  

 

No início de 2005, o então Secretário Geral da ONU, Kofi Annan, convocou os maiores 

proprietários de ativos para auxiliar na elaboração do denominado Princípios das Nações 

Unidas para Investimento Responsável (PRI) para criar um sistema financeiro 

sustentável. Dessa reunião resultaram 6 princípios organizacionais. Lançado na SEC de 

Nova Iorque sob patrocínio da UNEP, os Princípios de Investimento Responsável visam 

à criação de um network de proprietários de ativos ao redor do mundo. O primeiro 

princípio era o compromisso de integrar o ESG em todos os investimentos. A partir do 

ano de 2009, 2.300 proprietários de ativos representando US$80 trilhões se tornaram 

signatários dos PRI e atribuíram o seguinte caráter:  
“Como investidores institucionais, nós temos o dever de agir no melhor interesse de 

longo prazo de nossos beneficiários. Nesse papel fiduciário, nós acreditamos que 
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questões ambientais, sociais, e governança corporativa (ESG) podem afetar o 

desempenho dos portfólios de investimento (em vários graus de entre as empresas, 

setores, regiões, classe de ativos, e período de tempo). 

 

Hoje em dia, investidores têm à sua disposição ferramentas mais adequadas para avaliar 

informações relativas às empresas, governança corporativa e riscos ambientais. 

 

Em resposta ao notável crescimento e demanda por fundos ESG, Morningstar, o líder 

mundial de arbitramento de rating de fundos mútuos, anunciou, em 2015, que estava 

trabalhando em conjunto com a líder de pesquisas de ESG - Sustainalytics – para oferecer 

ESG ratings de fundos mútuos. 

 

De fato, a busca atual por investimento socialmente responsável e ESG não teria sido 

possível sem o tipo de pesquisa agora disponível para a Morningstar Bloomberg e 

investidores individuais.  

 

Com esse tipo de dados prontamente disponível aos investidores, investidores 

profissionais estão aptos a tomar decisões sobre quais fatores ambientais, sociais e de 

governança podem ser materiais para desempenho financeiro. Isso dá ao SRI moderno 

um apelo mais abrangente. Os pesquisadores podem fornecer outros dados e informações, 

além do score da métrica de ESG, mas também da receita derivada de um conjunto de 

produtos específicos, desde pesquisa de células tronco embrionárias (sensível para 

investidores religiosos) até armas controversas, teste em animais, ou envolvimento com 

países onde ocorrem graves abusos a direitos humanos (Sudão, por exemplo). Também 

há fornecedores de pesquisa e rating em muitas áreas específicas, tais como intensidade 

de carbono, diferença salarial entre gêneros, bem-estar animal, ética de vida, tóxicos e 

LGBTQIA+. No centro desse processo está a informação que é fornecida pelas próprias 

empresas por meio de ampla divulgação requerida sobre questões ESG. Um ano após o 

lançamento dos 77 padrões para reporte específico de cada indústrias pela SASB, as 120 

empresas sem fins lucrativos estão adotando agora os mesmos padrões em seus relatórios 

sobre ESG. Esse nível de transparência tem sido fácil em parte, mas há outras pelas quais 

há resistência e estão sob a pressão de acionistas e da tendência global de padronização 

de relatórios. Tudo isso tem tornado os mercados mais transparentes e tem ajudado 

investidores a obterem informações. 

 

1.3 Desempenho 

 

A ideia de reunir um portfólio de investimento alinhado com a moral do investidor ou 

com valores ambientais era entendido antigamente como uma afronta à mentalidade de 

investimento tradicional. Parecia haver uma lei não escrita que prescrevia que uma pessoa 

podia tão somente ter foco em ganhar tanto dinheiro quanto possível (por quaisquer meios 

necessários permitidos por lei) e, então, doar o excesso para a caridade. 

 

Externalidades ou resultados sociais ou ambientais negativos de investimentos eram 

convenientemente ignorados. As empresas investidoras mais comprometidas com 

responsabilidade social perceberam logo que, para ganhar aceitação, estratégias seriam 

necessárias para avaliar alternativas aos benchmarks convencionais do mercado para risco 

e retorno. Os céticos eram maioria comparados aos otimistas no que se refere ao encontro 

de um ponto de equilíbrio, e havia um excesso de controle no desempenho desde o início. 

Pode-se dizer que novos – e muito mais complexos – instrumentos financeiros baseados 

na promessa de puro retorno financeiro enfrentavam muito menos ceticismo e resistência 
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para serem adotados do que um portfolio SRI, benchmarked contra o já reconhecido e 

compreendido índice S&P 500. Aparentemente havia algo perturbador ao incluir a 

consideração de critérios sociais e ambientais ao tratar de investimentos. Porém, passados 

mais de meio século, agora há um conjunto de sérios trabalhos acadêmicos que tem este 

tema por objeto de estudo. 

 
2. Investimento e Financiamento Verde 

 

Atualmente, o entendimento da OCDE é de que crescimento verde19 significa alcançar 

crescimento econômico e, ao mesmo tempo, reduzir a poluição e a emissão de gás de 

efeito estufa, minimizar o desperdício e melhorar a eficiência no uso de recursos 

naturais.20  Essas medidas requerem investimento de longo prazo e financiamento 

sustentado. Orçamentos públicos tem sido, tradicionalmente, uma fonte importante de 

financiamento em infraestrutura verde, mas devido às restrições sofridas pelas finanças 

públicas, serão necessários investimentos privados em grande escala para a transição para 

a economia verde. Governos tem um importante papel a desempenhar no fortalecimento 

de estruturas de políticas domésticas para catalizar e mobilizar o financiamento e o 

investimento privado em apoio ao crescimento verde. É necessário alinhar melhor e 

reformar políticas transversais, ao longo do sistema regulatório, para superar barreiras ao 

investimento verde e para proporcionar um ambiente favorável que seja atraente tanto ao 

investimento doméstico como ao internacional. 

 

A Diretoria Ambiental da OCDE21, em conjunto com a Diretoria de Negócios Financeiros 

e Empresariais22, desenvolvem um importante trabalho em conjunto, de elaboração e 

análise de políticas e de orientação para fomentar o financiamento e o investimento em 

tecnologia, infraestrutura e empresas que sejam cruciais para a transição para uma 

economia de baixo carbono, resiliente ao clima e eficiente em termos de recursos. 

 

Investimento verde é um termo muito amplo, pode ser um único termo, ou um 

subconjunto de investimentos temáticos ou estar relacionado a abordagens de 

investimento SRI – Socially Responsible Investment ou ESG – Environmental, Social and 

Governance, ou conceitos similares. 

 

As políticas de investimento verde adotadas variam de acordo com a classe de ativos. O 

investimento sustentável avançou sobretudo em equities23. Ao analisarmos os índices de 

equities, nota-se uma variedade de metodologias “verdes” aplicadas no mercado. 

Diferentes abordagens para selecionar investimentos verdes foram se desenvolvendo ao 

longo dos anos, especialmente, as triagens negativa e positiva, investimento temático 

verde, e comprometimento com empresas. Há quem prefira investimento em empresas 

verdes especializadas, enquanto outros são especializados em filtrar as melhores 

empresas de determinado setor, excluindo certas empresas “sujas” ou persuadir “graves 

poluidores” a mudar. 

 

 
19 OECD https://www.oecd.org/greengrowth/ 
20 Grifo nosso. 
21 OECD Environment Directorate: https://www.oecd.org/env/ 
22 OECD Directorate for Financial and Enterprise Affairs: http://www.oecd.org/daf/ 
23 “Equity é sinônimo de patrimônio líquido, e ele representa a participação acionária mantida nos livros 

pelos investidores e acionistas da companhia.” https://www.sunoresearch.com.br/artigos/equity/ 
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Títulos verdes são um desdobramento relativamente novo, mas estão ganhando 

popularidade. Definições amplas e restritas estão em discussão na indústria, e um 

Standard de Títulos de Clima foi proposto. No mercado imobiliário, o foco normalmente 

recai sobre as características do ativo subjacente, isto é, na eficiência energética dos 

edifícios. 

 

Aspectos verdes tem sido, até agora, menos importante em classes de ativos alternativos. 

Ainda assim, investimentos verdes têm crescido nos últimos anos, especialmente, em 

energia renovável e empresas cleantech24, frequentemente por meio de participações 

privadas (private equity25) e fundos de infraestrutura. 

 

Estima-se que a transição para uma economia de baixo carbono, resiliente ao clima e 

eficiente em termos de recursos, com crescimento verde mais amplo ao longo dos 

próximos anos – até 2030 – necessitaria de investimentos significativos e, 

consequentemente, recursos de capital privado em uma escala muito maior do que 

anteriormente aportados. Essa estimativa é crucial para a mudança de mentalidade dos 

mercados financeiro e de capitais, para que seja possivel a adoção de condutas 

internacionalmente aceitas e, consequentemente, viabilizar o atingimento dos objetivos 

propostos dentro do prazo estabelecido. 

 

A OCDE publicou um relatório em 2011 que aborda o potencial papel dos fundos de 

pensão no financiamento das iniciativas de crescimento verde, a variedade de veículos 

“verdes” disponíveis e as diversas iniciativas “verdes” de investidores institucionais. O 

relatório conclui que, apesar do interesse nesses instrumentos, investidores institucionais 

ainda investem pouco na alocação direta em tais ativos. Os autores enumeram uma série 

de razões para tanto (relacionados a políticas e a mercado), mas também ilustram a 

importância do investimento verde, bem como o estabelecimento de standards e 

definições para o termo26. 

 

2.1 Definição de “Verde” 

 

A definição de “verde” pode ser explícita ou implícita; algumas são muito amplas e 

genéricas, outras são mais técnicas e específicas, e outras ainda são relacionadas a 

investimentos, ou a discussões ecológicas ou éticas. O “grau de verde” dos ativos pode 

ser postulado em termos absolutos (um bem ou tecnologia é verde, ou não é verde) ou em 

termos relativos (por ex.: uma empresa emite menos gases de efeito estufa que outra ou é 

mais eficiente energeticamente). Investimentos verdes são invariavelmente aqueles 

 
24“Empresas de cleantech são organizações embrionárias que têm como principal característica a 

preocupação com o meio ambiente. Por conta disso, são também chamadas de startups verdes, já que 

incentivam os cuidados com a sustentabilidade.” 

https://fia.com.br/blog/cleantechs/#:~:text=empresas%20de%20cleantech%3F-

,O%20que%20s%C3%A3o%20empresas%20de%20cleantech%3F,os%20cuidados%20com%20a%20sus

tentabilidade. 
25 Private Equity é uma classe alternativa de investimento e consiste no capital que não está listado em uma 

bolsa pública. O capital privado é composto por fundos e investidores que investem diretamente em 

empresas privadas ou que participam de aquisições de empresas públicas, resultando no fechamento do 

capital público. Os investidores institucionais e de varejo fornecem o capital para private equity, e o capital 

pode ser utilizado para financiar novas tecnologias, fazer aquisições, expandir o capital de giro e reforçar e 

solidificar um balanço patrimonial. https://www.investopedia.com/terms/p/privateequity.asp . Tradução 

livre. 
26
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associados à mitigação ou à adaptação da mudança climática, e as definições acerca de 

mudança climática são mais uniformes já que derivam – até certo ponto – da ciência e de 

estudos sobre a mudança climática. 

 

Algumas conclusões sobre o tema, entretanto, podem ser inferidas das diversas áreas da 

economia e das políticas públicas que estudam o assunto, ainda que sujeitas a mudanças, 

alterações e evolução ao longo do tempo:Há diversas definições operacionais de “verde” 

aplicadas por diferentes atividades econômicas e governamentais; 

Aparentemente, há uma intersecção importante entre as diversas definições sobre o tema 

de alguns setores (por ex.: energia renovável), commodities (por ex.: créditos de carbono 

e de energia renovável), serviços (por ex.: gerenciamento de resíduos) e tecnologias (por 

ex.: aumento de eficiência energética); 

 

Há áreas de maior controvérsia (por ex. energia nuclear e hidro-energia em larga escala, 

consenso incerto (por ex. biocombustível, biomassa, gás de xisto), ambigüidade (por ex. 

agricultura, TI – tecnologia da informação verde, serviços financeiros, desperdício) ou 

incertezas em como lidar com (por ex. aumento de eficiência energética). 

Definir o “grau de verde” parece ser mais fácil para bens e serviços específicos do que 

para tecnologias e processos para tornar empresas e a economia em geral mais verde. 

Freqüentemente permanece obscuro o que é a métrica (implícita ou explícita) para medir 

o “grau de verde”, ou o que deveria ser. O mesmo acontece com a avaliação do real 

impacto. 

 

2.2 Definição de “investimento” 

 

Encontrar uma definição para “investimento” que seja internacionalmente aceita e que, 

ao mesmo tempo, seja ampla o suficiente para compreender as diversas modalidades 

inseridas no gênero, mas seja precisa o suficiente para não perder o teor conceitual, é uma 

tarefa extremamente difícil. Muitas aplicações de recursos financeiros, de modo genérico, 

são referidas como “investimento”, mas a gama de operações financeiras incluida nesse 

universo cria certa confusão devido à falta de precisão, o que acarreta maior dificuldade 

para se alcaçar uma definição do que é “investimento verde”. 

 

Em uma definição bem ampla, um investimento envolve o comprometimento do dinheiro, 

ou do capital, em um empreendimento (um negócio, um projeto, uma propriedade 

imobiliária, etc.), com a expectativa de obter renda ou lucro adicional. Essa definição 

pode se referir ao investimento em tecnologia, projetos ou iniciativas subjacentes, mas 

também ao produto financeiro que está investido nestes. Investimento “verde” (ou com 

certo “grau de verde”), neste artigo, refere-se ao último, isto é, a produtos financeiros que 

investidores institucionais utilizam para investir em projetos e iniciativas verdes. Frize-

se que produtos financeiros não podem ser, por si sós, verdes –  o “grau de verde” é 

derivado de sua aplicação – ativos subjacentes ou atividades. Portanto, a elaboração de 

uma definição deve ser, em última instância, relacionada a esses. 

 

Para investidores institucionais, há basicamente dois níveis principais de tomada de 

decisão quanto a investimentos:  
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1. Decisões estratégicas tomadas por um conselho de diretores ou trustees27, um 

comitê de investimento ou CIO (Chief Investment Officer), por exemplo, no tipo 

de ESG, SRI, polítca de investimento verde). 

2. Implemento de decisões tomadas por um gestor interno ou externo e analistas 

“verdes”, por exemplo, seleção de ativos, bechmarks, fundos, etc. 

 

Ambos os níveis dependem de decisões personalizadas. Os mercados se desenvolvem 

quando soluções, definições, etc. passam a ter um standard ou se torna uma commodity.  

 
Figura 12.1: Pirâmide do Investimento Verde. 

 
Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. 

 

Não há consenso quanto ao modo exato de relacionar esses termos uns com os outros. 

Eles não se excluem mutuamente e podem ser complementares, mas eles também podem 

competir entre si, ao menos em parte. Por exemplo, uma empresa cleantech pode ter 

problemas com direitos humanos ou com leis trabalhistas, uma empresa com boa 

governança que realiza um bom trabalho com a comunidade pode ser um grave poluidor. 

Até mesmo com o setor “E” do ESG (environment), uma empresa que produz produtos 

“verdes” pode não adotar padrões adequados. Empresas podem também compensar suas 

emissões ou aspectos verdes de sua cadeia de valores por meio da aquisição de créditos 

de redução de emissão, créditos de carbono ou certificados de energia renovável.  

 

Às vezes, dois ou mais conceitos são aplicados ao mesmo tempo por investidores. As 

preferências pelos diversos conceitos variam de país para país e entre os investidores, e 

motivações históricas, culturais e regulatórias também influenciam. Esses conceitos têm 

evoluído rapidamente com o tempo e estão em constante mudança. Ultimamente, os 

conceitos de investimento de impacto, proprietário universal e capitalismo sustentável 

têm sido introduzidos. Definitivamente, não é fácil para gestores e fundos de pensão, e 

outros tomadores de decisão sobre investimentos, encontrar uma solução pronta.  

 
27 Trustee: Um trustee é uma pessoa ou empresa que detém e administra propriedades ou ativos para o 

benefício de terceiros. Um administrador pode ser nomeado para uma ampla variedade de finalidades, 

como no caso de falência, para uma instituição de caridade, para um fundo fiduciário ou para certos tipos 

de planos de aposentadoria ou pensões. https://www.investopedia.com/terms/t/trustee.asp. Tradução livre. 
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Contudo, é importante pontuar que investir verde tem sido tradicionalmente embutido em 

uma abordagem mais abrangente de investimento. Portanto, seria pouco eficiente restrigir 

quaisquer análises apenas ao que está explícitamente declarado como “investimento 

verde” de forma pura. Para os autores do artigo “Defining and Measuring Green 

Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations”, “verde” é 

considerado um subconjunto de ESG, SRI, investimento responsável, sustentável, ou 

similar que tenha sido referido como sinônimo. Contudo, o assunto ainda é objeto de 

muita pesquisa e ainda não há conclusões e padrões estabelecidos internacionalmente. 

 

2.3 Motivações 

 

As motivações para investimento verde também divergem, porém é importante notar as 

diferentes motivações que levam investidores verdes a investir neste ou naquele ativo 

porque a compreensão dessa atitude ajuda a compreender o que é “investimento verde”. 

 
Tabela 12.1: Motivações para investimento verde 

 
Considerações 

Financeiras 

Considerações Extra-

financeiras 

Reputação Compliance e Dever Fiduciário 

Critério de retorno 

padrão – retorno 

esperado de empresas 

verdes ou ativos 

• Ecológico Reputação do 

investidor e das 

empresas investidas 

Regulação e legislação domésticas 

(por ex.: na forma de políticas de 

SRI, divulgação ESG) 

Critério de risco padrão – 

volatilidade, risco de 

desvantagem, valor em 

risco (VaR), risco padrão, 

etc. 

• Científico Pressão de políticos, 

mídia, ONGs, etc. 

Convenções internacionais (por 

ex.: Global Compact das Nações 

Unidas) 

Critério de diversificação 

padrão – (possivelmente 

mais baixo) correlação de 

ativos verdes com outros 

ativos 

• Ético, Religioso “Ativos intangíveis”, 

por exemplo 

“investimento na 

comunidade” 

Auterregulação da indústria (por 

ex.: UM PRI, Carbon Disclosure 

Project (CDP), Global Reporting 

Initiative (GRI) 

Consideração de riscos 

de longo prazo – critério 

de risco não-padrão (por 

ex.: integração de risco 

de calda ou eventos cisne 

negro, redução de riscos 

catastróficos por meio de 

redução a longo prazo de 

emissão de carbono) 

• Político, Social Ferrmenta de 

marketing 

Regulação de divulgação 

Internalização de 

externalidades (positivas 

e negativas) ou 

“propredade universal” 

 - via impostos e 

subsídios 

- via ação coltiva de 

grupos de investidores 

• Outros baseado em 

normas 

 Códigos de boa governança para 

investidores institucionais e 

empresas, Corporate Social 

Responsability (CSR) 

 • Dupla conclusão 

final, tripla 

conclusão final 

 Parte das obrigações fiduciárias 

Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. Tradução livre. 
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2.4 Iniciativas dos Investores 

 

Há uma série de iniciativas de investidores nesse campo na tentativa de abrir caminho 

para o investimento verde. Muitos investidores reconhecem que ações individuais teriam 

impacto muito limitado na mudança climática e em outros problemas ambientais 

importantes, e então concentraram esforços para dar maior volume à voz no diálogo com 

governos e mercado de capitais. Vale a pena incluir investimentos responsáveis, 

sustentáveis e similares, além dos investimentos puramente verdes, embora aspectos 

ambientais constituam uma parte essencial de tais investimentos.  

 

3. Investimento Verde por Classe de Ativos 

 

Políticas de investimento verde não são igualmente aplicadas em todas as classes de 

ativos. Investimento sustentável tem sido aplicado tradicionalmente em participações 

acionárias (equities). Nos últimos anos, porém, a atenção passou a recair sobre títulos, 

propriedade imobiliária, ativos alternativos e também no processo de alocação em ativos 

relacionados à mudança climática. 

 

3.1 Processo de alocação de ativos 

 

Enquanto há uma certa tradição de investimento em temas verdes ou fundos verdes, a 

abordagem de investimento verde em nível de classe de ativos é bastante nova. Essa 

abordagem em sido intensificada em virtude das discussões sobre as ações dos 

investidores contra a mudança climática e das oportunidades potenciais disponíveis na 

transição para uma economia de baixo carbono e com eficiência de recursos. A ideia é 

diferenciar o “grau de verde” da classe de ativos inteira e ajustar a política de investimento 

em conformidade. 

 

De acordo com o relatório Mercer (2011), as implicações da mudança climática na 

alocação institucional de ativos por meio da SAA (Strategic Asset Allocation), embora 

seja fundamental para determinar o resultado da gestão do portfólio, falha ao levar 

mudança climática em consideração. Uma estrutura de avaliação para riscos de mudança 

climática é desenvolvida em três dimensões: 1) tecnologia de baixo cabono; 2) o impacto 

da mudança climática no próprio investimento; e 3) custo de emissão resultante de 

alterações de políticas. 

 

O relatório seguinte de Mercer (2012), traz evidências que confirmam que investimento 

em infraestrutura, madeira, terra e outras propriedades imobilárias estão crescendo e se 

tornando populares na consideração de investimento, além da mudança climática. 

 

Uma abordagem estratégica de alocação de ativos com relação à sensibilidade de risco 

climático vem sendo alvo de atenção no mercado financeiro. Um relatório de 2011, dos 

Conselheiros do Deutsche Bank sobre Mudança Climática, debate sobre o impacto da 

mudança climática relativos à perspectiva de risco-retorno de uma ampla variedade de 

classes de ativos. Oportunidades de investimento de longo prazo e/ou proteção contra 

riscos climáticos são identificados em alguns setores de participações públicas e privadas 

(em particular cleantech, eficiência energética), infraestrutura, e portfólios de renda fixa, 

com viés para gestão de carbono. Finalmente, uma estratégia de overlay em carbono, 

adotando crédito de carbono, pode servir de ferramenta para encontrar posições neutras 

em carbono e para acrescentar benéfícos de diversificação financeira. 
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Investir em ativos verdes proporciona novas oportunidades de investimento, mas também 

novos riscos específicos de investimento. O relatório Sullivan (2011) explicitamente 

aponta as principais incertezas sentidas por investidores, em particular, riscos de políticas 

implícitas e explícitas e riscos de tecnologia de investimentos de baixo carbono. Em 

resumo, as análises do efeito da mudança climática em diferentes classes de ativos ainda 

é um campo incipiente. É difícil determinar o “grau de verde” absoluto ou relativo de uma 

classe inteira, e mais estudos são necessários. Tais exercícios estão sujeitos ao risco de se 

tornarem tautológicos se “participações sustentáveis” forem consideradas benéficas em 

termos de mudança climática ou desenvolvimento verde. Enquanto uma abordagem de 

alocação de ativos pode movimentar uma grande soma de recursos relativamente rápido, 

o debate será sobre se tal abordagem é muito crua e simplista para de fato entregar reais 

benefícios ambientais e ao mesmo tempo, os desejados retornos financeiros. 

 

a) Participações Verdes 

 

Produtos de participação verde tem surgido em profusão no mercado, adotando todos os 

tipos de diferentes abordagens para investimento verde. O nível de clareza e transparência 

metodológica é misto, o que implica em falta de clareza e de homogeneidade e, portanto, 

na ausência de um modelo único. Um exemplo de um amplo, abrangente, “universo de 

investimento em mudança climática” é fornecido no relatório do DB de 2012. O relatório 

identifica três grandes setores: 1) energia mais limpa; 2) eficiência energética e de 

materiais; 3) recursos ambientais.  
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Figura 12.2: Deutsche Bank Climate Change Investment Universe 

 
Notes: 

 Transport could also include mass transit and rail. 

 Desalination is controversial, as its usually an energy intensive way of addressing water supply issues. In some wealthier 

jurisdictions it can be built instead of more sustainable water runoff harvesting, and/or drawing on and increasing use of fossil fuel-
fired power. 

 

Fonte: DB Climate Change Advisors (2012) in OECD “Defining and Measuring Green Investment: Implications for Institutional 
Investors’ Asser Allocations.” 

 

A divisão em três grandes setores adotada no relatório do DB constitui um critério para a 

identificação e classificação de investimento verde dedicado a mudanças climáticas. O 

primeiro grande setor se subdivide em i) geração de energia e ii) transporte; o segundo 

em i) eficiência na construção de edifícios; ii) eficiência da rede elétrica e iii) eficiência 

industrial; e o terceiro em i) agricultura, ii) água e iii) gestão de resíduos. Este estudo do 

DB é de extrema relevância na construção de critérios e metodologias que permitam a 

uniformização do entendimento sobre investimento verde. 

 

3.3 Índices de Participação Verde. 

 

Todos os maiores fornecedores de índices desenvolveram ao longo do tempo algum tipo 

de índice SRI/ESG/mudança climática. Atualmente há uma variedade de índices 

disponíveis, utilizando diferentes abordagens, definições, composições, cobertura e 

metodologia. 

 

A tabela 3 abaixo traz uma visão geral de alguns índices atualmente disponíveis aos 

investidores. Alguns índices restringem-se a setores específios ou temas, por exemplo, 

energia alternativa, tecnologia limpa e inovação. Outros abrangem as típicas variedades 

de atividades verdes, também incluindo gestão ambiental de eficiência energética e 

similares. Outros se concentram em apenas um aspecto, sobretudo em emissões de 

carbono. Os índices mais antigos tendem a ser de ampla responsabilidade ou ESG, que 

incluem aspectos ambientais como importante elemento, mas não o único. 
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Tabela 12.2: Índices de Participação Verde – Visão Geral 

 
Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. 

 

As preferências por índices divergem entre países e investidores. No Japão, há uma 

tendência por índices de tema ambiental, já, nos EUA, os mais populares são tecnologia 

e aspectos sociais. Enquanto que, na Europa, o interesse é mais genérico entre todos os 

investimentos responsáveis  (RI). Os índices têm sido mais requisitados em distintas 

vertentes e por diversos grupos de investidores, motivados, principalmente, por mudança 

na legislação, na regulação e em iniciativas governamentais. 

 

Os índices também divergem em suas abordagens na seleção e na ponderação dos 

elementos que os constituem. Há 3 abordagens básicas adotadas pelo fornecedores de 

índices: 

 

1. Triagem: criação de um subconjunto verde/ESG/SRI a partir de um índice de 

mercado mais abrangente; 

2. Melhor da classe: por exemplo, os 20% melhores em um setor ou indústria (às 

vezes com setor neutro ou com ponderação por países); 

3. Re-ponderação: ajusta a ponderação de ações em um índice standard de mercado, 

de acordo com um aspecto verde (carbono), (geralmente mantém neutra a 

ponderação por setor para minimizar o erro de rastreamento). 

 
Tabela 12.3: Abordagens de Seleção Verde 

 
Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. 
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Os provedores de índices utilizam recursos de pesquisa interna e/ou externa para 

determinar seus universos verdes. Devido às diferentes abordagens, não é surpresa que as 

definições de investimento verde variem de acordo com os índices. 

 

A Tabela 5 mostra, também, grandes diferenças em termos de métrica adotada. Alguns 

provedores selecionam ações verdes com base em análise qualitativa, isto é, porque 

operam em determinados setores verdes ou produzem tecnologia verde. Outros adotam o 

universo de todo o mercado de ações e especificam o “grau de verde” quantitativamente, 

isto é, 50% da receita, ou mais, deve estar relacionada à mudança climática, ou a ações 

com maior contribuição na redução de emissões. Finalmente, a abordagem “melhor da 

classe” é totalmente relativa, pois os primeiros 10% ou 20% no ranking das empresas de 

um setor são selecionadas. 

 

Por conseqüência, não é surpresa que os índices atuais sejam todos diferentes em todas 

as dimensões, inclusive quanto a ações, tamanho médio, liquidez e desdobramento por 

setor. O resultado é uma grande variedade de empresas que constiuem o universo em 

análise, em diversos índices. As empresas variam desde pequenas, fornecedoras 

altamente especializadas em certos nichos a players globalmente reconhecidos que são 

consideradas “verdes” de alguma forma, ou mais “verde do que outras”.  

 
Tabela 12.4: Índices de Ações Verde: Denifições e Elementos Constituintes 

 
Fornecedor Índice Parceiro Definição de “verde” Número 

de ações 

Capitali

zação do 

mercado 

(US$) 

3 maiores 

acionistas 

Dow Jones  DJ 

Sustaintability 

World 

SAM Os 10 primeiros, de 

cada setor, das 2500 

maiores empresas, no 

índice base, baseado em 

critérios econômicos, 

ambientais e socias de 

longo prazo 

342 9800 bl IBM, GE, 

Neslé 

FTSE FTSE4Good Eiris Inclusive fatores 

ambientais e de 

mudança climática 

730 

(global) 

12900bl Apple, 

Microsoft, 

Nestlé 

 Environmental 

Opportunities 

Impax Atividades de negócios 

ambientais, inclusive 

energia renovável e 

alternativa, eficiência 

energética, tecnologia 

hídrica, controle de 

resídios e poluição 

475 1593bl  

 Environmental 

Tecnology 

Impax Tecnologia verde, 

inclusive energia 

renovável e alternativa, 

eficiência energética, 

tecnologia hídrica, 

controle de resídios e 

poluição 

50 100bl Novozymes, 

Stericycle, 

Pall Corp 

 CDP Carbon 

Strategy 350 

(UK) 

CDP, 

ENDS 

Carbon 

Monitoramento do 

índice base, mas com 

redução à exposição ao 

risco de carbono 

<350 Similar a 

FTSE 

350 

BP, National 

Grid, Anglo 

American 
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MSCI MSCI World 

ESG Index 

MSCI/ 

RiskMetr

ics 

Abordagem melhor da 

classe relativo aos 

setores pares 

790 11700bl IBM, Procter 

& Gamble, 

J&J 

 MSCI Global 

Environmental 

KLD Mais de 50% da receita 

de empresas é 

decorrente de produtos 

e serviços baseados nos 

cinco temas ambientais: 

energia alternativa, 

tecnologia limpa, água 

sustentável, construção 

verde e prevenção à 

poluição 

167 413bl ABB, 

Emerson 

Eletric, 

Schneider 

Electric 

 MSCI Global 

Climate 

KLD 100 líderes em 

mitigação das causas ou 

impactos da mudança 

climática (energia 

renovável, 

combustíveis futuros e 

tecnologia limpa e 

eficiência, igualmente 

ponderados 

100 2,4 bl Int. Power, 

Clean 

Energy 

Fuels, 

Owens 

Corning 

S&P Global Eco  Energia limpa, água, 

serviçso 

ambientais/gestão de 

resíduos 

40 178bl Waste 

Management

, Danaher, 

Geberit 

 Clean Energy  Produtores de energia 

limpa, fornecedores de 

tecnologia de energia 

limpa e equipamentos 

30 60bl  

 S&P US 

Carbon 

Efficient 

Trucost Monitoramento do 

índice base enquanto 

reduz a exposição às 

emissões de carbono 

para até 50% 

<375 Similar 

ao 

S&P500 

Apple, 

Chevron, 

Procter & 

Gamble 

 S&P IFCI 

Carbon 

Efficient 

Trucost Monitoramento do 

índice base enquanto 

reduz 

consideravelmente a 

exposição às emissões 

de carbono 

>500 Similar 

ao 

S&P/IFC

I 

LargeMi

dCap 

Samsumg, 

Itaú 

Unibanco, 

Vale 

BNEF Wilderhill 

New Energy 

Global 

Innovation 

WilderHi

ll 

Tecnologias e serviços 

inovadores com foco na 

geração e uso de 

energia mais limpa, 

conservação, eficiência 

e avanço de energia 

renovável em geral 

97 187bl Contact 

Energy, 

Verbund, 

Ormat 

HSBC HSBC Global 

Climate 

Change 

 Gera receita, baseado 

em cadeias de 

supriimento, 

proveniente do 

fornecimento de bens, 

produtos e serviços 

diretamente ligados à 

mudança da indústria 

para uma economia de 

baixo carbono 

342 682bl Siemens, 

ABB, 

Honeywell 

 HSBC 

Investable 

 Receita referente a 

mudança climática é 

50 147bl Waste 

Management
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Climate 

Change 

maior do que 50% da 

receita total da empresa 

, Fortum, 

EDF 

Markit Markit Carbon 

Disclosure 

Leadership 

CDP Monitoramento do 

desempenho da 

empresa, de acordo 

com a pontuação anual 

do CDP  

569 

(global) 

Similar 

so FTSE 

All Word 

Exxon 

Mobil, 

Microsoft, 

J&J 

NASDAQ NASDAQ 

OMX Green 

Economy 

Index 

Sustaina

bleBusin

ess.com 

13 setores da 

“economia verde” (US) 

417 1271bl Cisco, EMC, 

ABB 

 

Fonte: OECD, Defining and Measuring Green Investments: Implications for Institutional Investors’ Asset Allocations. 

 

Em conclusão, a análise de índices de participação verdes ou responsáveis revela grandes 

diferenças entre os índices disponíveis no mercado. Esse problema pode ser avaliado por 

diferentes pontos. O primeiro é o foco de investimento dos índices. Alguns índices 

incidem sobre um setor ou tema restrito, enquanto outros abrangem a variedade normal 

de atividades verdes. Outra categoria se concentra apenas em um aspecto, principalmente, 

em emissão de carbono. Os índices mais antigos tendem a abranger índices de 

investimento responsável ou ESG que incluem meio ambiente como aspecto principal, 

mas não único. 

 

Os índices podem também ser agrupados de acordo com a abordagem de seleção, por 

exemplo, triagem, melhor da classe, ou re-ponderação de ações. Também há grandes 

diferenças em termos da métrica adotada, alguns provedores selecionam ações verdes 

com base em análise qualitativa enquanto outros especificam o “grau de verde” usando 

medidas quantitativas. Alguns índices dão peso a valores absolutos, e outros dependem 

da comparação entre empresas pares. 

 

Conseqüentemente, há uma grande variedade em número e natureza das ações 

componentes dos diversos índices, indo de nichos especializados a grandes corporações. 

 

Há méritos e deficiências em todas as diferentes abordagens que devem se submeter ao 

debate. A definição de “grau de verde” parece ser mais uma arte  que uma ciência. Por 

exemplo, qual é o ponto de corte adequado para receitas advindas de aspectos ambientais: 

20%, 50% ou 100%? Essa questão, e outras tão complexas quanto, ainda estão por serem 

enfrentadas. 

 

3.4 Fundos de Participação Verde 

 

Investimento institucional em participações verdes não está restrito a índices de 

investimento. Na gestão ativa de fundos, abordagens similares à análise, seleção e 

investimento em participações verdes são comuns, mas grande variação nas definições 

específicas. Uma abordagem comum é a de investir em fundos especializados. A BNEF28 

lista uma série de fundos públicos de ações de energia sustentável lançados ao longo dos 

anos. A figura 6 abaixo mostra um padrão cíclico extremo com um pico de 45 novos 

fundos, em 2007, a uma queda ao nível de 3, em 2011. Porém, a discussão não se restringe 

ao debate sobre o desempenho ambiental mas também sobre o desempenho financeiro 

dos fundos verdes. 

 

 
28 BNEF: Bloomberg New Energy Finance. https://about.bnef.com/ 
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3.5 Títulos verdes 

 

Em muitos países, títulos são a classe de ativos mais importantes para investidores 

institucionais. Enquanto os títulos verdes não são completamente novos, a discussão se 

intensificou recentemente no contexto dos debates sobre mudança climática e sobre a 

respectiva responsabilidade do investidor. Alguns novos fundos de títulos verde foram 

lançados nos últimos anos tanto para o varejo como para os investidores institucionais em 

diversos paises. 

 

Títulos verdes podem ser definidos como papéis de renda fixa emitidos (por governos, 

bancos multinacionais e empresas) com o fim de levantar o capital necessário para um 

projeto que contribua com a queda de emissão de carbono, economia de clima resiliente29. 

 

Os títulos verdes têm o as mesmas característica dos títulos normais. As principais 

categorias são: 

- Ativos garantidos (vinculados e projetos verdes específicos, por ex. projetos de 

infraestrutura; 

- Títulos de empresa (emitidos por empresas verdes); 

- Títulos emitidos por instituições financeiras (de desenvolvimento, internacional 

etc.) para levantar capital para projetos verdes. Ex. títulos emitidos pelo Banco Mundial, 

ADB, IFC, etc.; 

-Títulos soberanos ou municipais, por ex. Títulos de Energia Limpa Renovável 

americanos. 

 

Para alavancar o impacto dos recursos públicos relativamente limitados, mais de uma 

dúzia de governos nacionais e subnacionais criaram bancos públicos de investimento 

verde (GIB – Green Investment Banks) e entidades similares. Os GIBs estão adotando 

estruturas de transações inovativas, técnicas de redução de risco e que habilitam 

transações, e conhecimentos locais e de mercado para canalizar o investimento privado, 

inclusive de investidores institucionais a infraestrutura domética de baixo carbono e 

resiliente ao clima. 

 

As conclusões da literatura acadêmica sobre SRI tradicional ou ESG nas duas últimas 

décadas vão desde algum custo, para pequeno custo, para algum benefício quanto ao SRI. 

Em 2014, a análise do TIAA-CREF30 demonstrou que, em longo prazo, o índide de equity 

SRI não teve diferença material no desempenho face aos índices de mercado como um 

todo, sugerindo a ausência de violação sistemática. Ressalte-se que a meta-análise de 

2000 estudos empíricos de 1970 a 2014, publicadas em dezembro de 2015 no Journal of 

Sustainable Finance and Investing confirmou o impacto de minimis da triagem SRI e 

ESG em retorno de investimento e risco: “Os resultados mostram que o business case de 

investimento ESG está empiricamente bem fundamentado. Cerca de 90% os estudos 

concluiram por um resultado não-negativo na relação ESG-CFP (corporate financial 

performance). E mais, a grande maioria dos estudos relatam conclusões positivas.”31 

 

 
29 The Role of Pension Funds in Financing Green Growth Initiatives, Della Croce, R., C. Kaminker and F. 

Stewart. OECD Publishing. Página 31. 
30 TIAA-CREF: Teachers Insurance and Annuity Association of America – College Retirement Equities 

Fund. https://www.tiaa.org/public/what-does-tiaa-cref-stand-for#:~:text=those%20letters%20mean%3F-

,TIAA,and%20Annuity%20Association%20OF%20AMERICA 
31 Idem. 
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Para muitos, os benefícios podem estar na redução de riscos versus aumento de retorno. 

Em 2012, por exemplo, Nofsinger e Varma (respectivamente, das Faculdades de Dirieto 

da Washington State University e University of Illinois), concluíram que os fundos SRI 

tem pior desempenho em mercado em alta e melhor desempenho em época de crise. A 

Academia também encontrou correlações positivas sobre práticas de negócios 

sustentáveis. Um estudo da Harvard Business School descobriu que empresas com 

características mais sustentáveis em seus negócios tem melhor desempenho face aos seus 

pares no longo prazo. Considerando que este campo de estudo está evoluindo 

rapidamente, não deveria ser surpresa que muito do foco da academia seja influenciado 

pelo contexto no qual o estudo foi conduzido. Por exemplo, os primeiros estudos focaram 

em questões de desinvestimento enquanto estudos mais recentes focaram em mudanças 

climáticas. 

 

Atualmente há vários índices ESG globais apoiando crescimento ainda maior em veículos 

de fundos mútuos ou ETFs com foco em sustentabildade, responsabilidade e investimento 

de impacto. Dow Jones, FTSE, MSCI, NASDAQ, OMX, Bloomberg, NYSE e S&P todos 

têm índices com foco em ESG. Em 2016, as Nações Unidas lançaram o SSE – Sustainable 

Stock Exchange Initiative com o fim de melhorar a escassez de relatórios sobre questões 

de ESG nas bolsas de valores. O SSE agora inclui mais de 100 bolsas de valores e quatro 

dentre as cinco líderes mundiais. De acordo com Gwen Le Berre, Vice Presidente de 

Governança Corporativa e Investimento Responsável do BackRock, o maior gestor de 

ativos do mundo,  

 
“a colaboração das bolsas de valores além das fronteiras ajudará a mudar empresas de 

capital aberto para adotarem uma maior comparação e melhor divulgação de aspectos 

de risco ESG. Essas medidas capacitarão investidores a avaliar empresas com maior 

precisão e tomar decisões de investimento com base em informações de melhor 

qualidade.32 

 

2. Investimento e Financiamento Verde no Brasil  

 

No Brasil, o ESG é um tema relativamente novo, embora os aspectos ambientais e sociais 

que o compõem, isoladamente, sejam pautas mais antigas na agenda de políticas públicas 

do país. Pode-se dizer que o tema ainda é incipiente no Brasil e que há uma grande lacuna 

regulatória, que vem sendo preenchida por meio de iniciativas das associações de classe 

de instituições financeiras, seguradoras e investidores institucionais, com a colaboração 

da academia, de órgãos reguladores e entes governamentais. 

 

No que toca ao envolvimento do setor financeiro no aspecto ambiental, a Lei de Política 

Nacional do Meio Ambiente - PNMA (Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981) instituiu a 

responsabilidade de instituições financeiras por dano ao meio ambiente, ao estabelecer, 

em seu artigo 14, § 1º que o poluidor (direto ou indireto) é obrigado, independentemente 

de culpa, a reparar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente e aos terceiros 

afetados por tais danos. A PNMA define “poluidor” como a pessoa física ou jurídica, de 

direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente pela atividade que causou 

a degradação ambiental e responde de maneira objetiva pelos danos causados. 

 

 
32 CERES, 2014, in TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and 

Sustainable Investing. The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio 

Management Research. Fall 2020. Tradução livre. 
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Embora ao longo dos anos tenha havido intenso debate, tanto na doutrina como na 

jurisprudência, sobre a figura do poluidor indireto e o alcance da sua responsabilização 

estabelecida pela PNMA, não se chegou, até os dias atuais, a uma evolução significativa 

que permitisse o estabelecimento de critérios concretos a serem aplicados.33 

Em 1995, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e de cinco instituições públicas 

federais trouxe para o Brasil a inserção do risco ambiental na análise de risco de 

investimento e financiamento, em apoio ao desenvolvimento e serviços ambientais. O 

Ministério do Meio Ambiente e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

(BNDES), o Banco do Brasil (BB), a Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco da 

Amazônia e o Banco do Nordeste (BNB) celebraram um protocolo de intenções, 

denominado “Protocolo Verde”. Em 2008, o Protocolo Verde foi revisado e ratificado 

sob a denominação “Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental”, para 

atender às demandas sociais e ambientais que ocorreram desde 1995. Em 2009, a 

Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) firmou o protocolo de intenções com o 

Ministério do Meio Ambiente e, por conseguinte, acrecentou adesões de bancos privados 

às premissas de desenvolvimento sustentável. 34 

O objetivo do Protocolo Verde foi definir políticas e práticas bancárias precursoras, 

multiplicadoras e exemplares em termos de responsabilidade socioambiental e em 

harmonia com o desenvolvimento sustentável. Os signatários do protocolo 

comprometem-se a financiar o desenvolvimento com sustentabilidade, por meio de linhas 

de crédito e programas que promovam qualidade de vida da população e proteção 

ambiental. Os bancos participantes também reconhecem que podem cumprir papel 

fundamental na orientação de investimentos privados que pressuponham preservação 

ambiental e contínua melhoria do bem-estar da sociedade.35  

Entre as principais diretrizes do programa estão36: 

1. Condições especiais de financiamentos, como taxas, prazos e carências 

diferenciadas, para projetos que contemplem investimentos socioambientais. 

Além disso, os bancos signatários do Protocolo se comprometem a orientar o 

tomador de crédito a adotar práticas de produção e consumo sustentáveis. 

2. Considerar os impactos e custos socioambientais na gestão de ativos (próprios e 

de terceiros) e nas análises de risco de clientes e de projetos de investimento, tendo 

por base a Política Nacional de Meio Ambiente. 

3. Incorporar critérios socioambientais ao processo de análise e concessão de crédito 

para projetos de investimentos, considerando a magnitude de seus impactos e 

riscos e a necessidade de medidas mitigadoras e compensatórias. 

4. Efetuar a análise socioambiental de clientes cujas atividades exijam o 

licenciamento ambiental e/ou que representem significativos impactos sociais 

adversos; 

5. Promover o consumo sustentável de recursos naturais, e de materiais deles 

derivados, nos processos internos. 

 
33 Responsabilidade Socioambiental das Instituições Financeiras e Governança Corporativa. Página 2. 
34 Protocolo Verde: a realidade da sustentabilidade ambiental nas instituições financeiras no Brasil. Página 

3. 
35https://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Hotsites/Relatorio_Anual_2011/Capitulos/atuac

ao_institucional/o_bndes_e_protocolo_verde.html 
36 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/20080731_not118_08 
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6. Informar, sensibilizar e engajar continuamente as partes interessadas nas políticas 

e práticas de sustentabilidade da instituição. 

7. Promover a harmonização de procedimentos, cooperação e integração de esforços 

entre as organizações signatárias na implementação destes Princípios, como 

adotar mecanismo de governança, propor melhorias no processo e acompanhar 

sua evolução. 

Diante da ausência de critérios e parâmetros que proporcionassem segurança jurídica ao 

setor financeiro, o Conselho Monetário Nacional - CMN regulou o assunto por meio da 

Resolução n.º4.327, de 25 de abril de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção 

de Políticas de Responsabilidade Socioambiental (“PRSAs”) pelas instituições 

financeiras vinculadas ao Banco Central do Brasil (“BACEN”). A Resolução CMN 

n.º4.327 definiu princípios e diretrizes a serem observados pelas instituições financeiras 

na elaboração das PRSAs, bem como em suas práticas de governança corporativa. 

 

Quanto ao objeto e âmbito de aplicação da Resolução CMN n.º 4.327, as instituições 

financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil 

devem estabelecer e implementar o PRSA, com observância aos prinicípios da relevância 

e proporcionalidade. Além disso, a Resolução estabelece que a PRSA deve conter 

princípios e diretrizes que norteiam as ações de natureza socioambiental nos negócios e 

na relação com clientes e usuários dos produtos e serviços oferecidos pela instituição, 

bem como as pessoas que sejam impactadas por suas atividades. Ademais, a Resolução 

estabelece diretrizes de governança e gerenciamento do risco socioambiental. 

 

Nota-se que a Resolução CMN n.º 4.327, embora tenha sido inovadora ao reconhecer 

expressametne a responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, apenas 

traçou diretrizes gerais e estabeleceu princípios norteadores quanto à PRSA, sem 

aprofundar o assunto ou estabelecer critérios práticos de aplicação. 

 

No campo da autorregulação, a FEBRABAN37 publicou o normativo SARB 014/2014, 

que formaliza diretrizes e procedimentos fundamentais para as práticas socioambientais 

dos seus signatários nos negócios e nas relações com as partes interessadas. Ao orientar 

a identificação das operações sujeitas à análise de aspectos socioambientais, o 

normativo define um patamar mínimo de diligência a ser adotado pelos bancos.38 

 

Nota-se um maior grau de envolvimento do setor nas questões socioambientais a partir 

de meados dos anos 2010, com a edição do Normativo SARB 014/2014 e do Guia em 

2015, ambos da FEBRABAN. Nessa época, questões sobre mudança climática, 

desenvolvimento sustentável, e economia verde eram prioritárias nos debates promovidos 

pelos mais importantes fóruns internacionais. A participação do Brasil na época foi de 

fundamental importância.    

Em dezembro de 2015, o Brasil assinou o Acordo de Paris, durante a COP 21 (21ª 

Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática), comprometendo-se, em 

resumo, a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa em até 37% até 2025 

(comparados aos níveis de 2005), aumentado a meta para 43% até 2030, conforme o 

 
37 A FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos - é a principal entidade representativa do setor bancário brasileiro. Fundada em 

1967, na cidade de São Paulo, é uma associação sem fins lucrativos que tem o compromisso de fortalecer o sistema financeiro e suas 

relações com a sociedade e contribuir para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do País. 
https://portal.febraban.org.br/pagina/3031/9/pt-br/institucional 
38 https://portal.febraban.org.br/paginas/45/pt-br/# 
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compromisso assumido na época na NDC brasileira39 (Contribuição Nacionalmente 

Determinada). A NDC também enuncia o objetivo indicativo de atingirmos a neutralidade 

climática – ou seja, emissões líquidas nulas – em 2060. Esse objetivo de longo prazo 

poderá ser revisto no futuro, a depender do funcionamento dos mecanismos de mercado 

do Acordo de Paris, não estando descartada a possibilidade de adoção de estratégia de 

longo prazo ainda mais ambiciosa.40  

 

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil participou 

ativamente de todas as fases das negociações que culminaram no Acordo. Na 

Conferência de Paris, a Delegação brasileira, liderada pela então Ministra do Meio 

Ambiente Izabella Teixeira, facilitou as discussões sobre diferenciação e atuou junto a 

outros atores-chave de forma a promover o consenso em temas centrais para o desfecho 

do Acordo, apresentando propostas de entendimento comum que resguardam a 

integridade ambiental do regime internacional contra a mudança do clima e aumentam 

o nível de ambição global.41 

 

A partir do Acordo de Paris, a efetiva participação do setor financeiro na contribuição 

para o alcance da meta de redução de emissão de gases de efeito estufa deixou de ser 

coadjuvante, assumindo uma posição de destaque na mobilização de capital, tanto público 

como privado. Esse movimento é mais intenso nos países desenvolvidos, principalmente 

países europeus, mas também conta com a participação de países em desenvolvimento, 

dentre estes, o Brasil. 

 

Em 2015 aconteceu no Brasil a Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente, 20 anos após a Rio 92, em que mais de 100 chefes de Estado se reuniram para 

discutir como garantir às gerações futuras o direito ao desenvolvimento.42 A Rio+20 

reuniu, novamente no Rio de Janeiro, 193 delegações, além de representantes da 

sociedade civil, para renovar o compromisso global com o desenvolvimento sustentável. 

O objetivo da Rio+20 era avaliar o progresso obtido até então e as lacunas 

remanescentes na implementação dos resultados das cúpulas anteriores, abordando 

novos emergentes desafíos. O foco das discussões da Conferência era, principalmente: a 

economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza 

e o arcabouço institucional para o desenvolvimento sustentável.43 

 

Ainda que do ponto de vista normativo a preocupação com aspectos ESG ainda não esteja 

expressamente delineadas, no que toca ao mercado financeiro e de capitais no Brasil, 

importantes iniciativas vem sendo tomadas por entidades representativas no setor, 

visando ao aumento da participação de agentes privados no total de investimentos 

(crowding in).44 

 

Em 2018, o Brasil firmou um acordo de cooperação técnica com a Alemanha denominado 

Finanças Brasileiras Sustentáveis – FiBraS, que pretende colocar em prática o potencial 

 
39 Federative Republic of Brazil. Intended Nationally Determined Contribution. Submission 20/09/2016. 

 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf 
40 Ministério das Relações Exteriores. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-

imprensa/2020/apresentacao-da-contribuicao-nacionalmente-determinada-do-brasil-perante-o-acordo-de-paris 
41 Ministério das Relações Exteriores. https://www.gov.br/mre/pt-br/canais_atendimento/imprensa/notas-a-imprensa/aprovacao-do-

acordo-de-paris 
42 http://www.agenda2030.com.br/sobre/ 
43 Idem. 
44 https://www.giz.de/en/downloads/giz2019-pt-fibras.pdf 
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que os mercados de capitais e de crédito têm de incentivar a alocação de recursos 

nacionais e internacionais em projetos e ações que promovam a sustentabilidade, e assim 

impulsionar o desenvolvimento do mercado de financiamento verde no Brasil. 

Instrumentos de financiamento verde – como os títulos verdes (Green Bonds) e os créditos 

verdes – podem direcionar capitais privados para investimentos que apoiem atividades 

com impactos ambientais positivos, como, por exemplo, projetos de geração de energia 

renovável, eficiência energética, saneamento básico, restauração florestal, entre 

outros.45 

 

O Projeto, que tem previsão de duração até abril de 2022, é desenvolvido em parceria 

entre a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia (SPE), o Banco 

Central do Brasil (BCB), e o Laboratório de Inovação Financeira – LAB, em cooperação 

com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), e seus objetivos 

principais são: 

1. Explorar, avaliar e elevar a relevância do mercado de financiamento verde na 

agenda política governamental; 

2. Fortalecer as condições para a implementação dos regulamentos para a gestão de 

riscos socioambientais no Sistema Financeiro Nacional; e 

3. Ampliar a oferta de serviços e instrumentos financeiros voltados para o 

financiamento do desenvolvimento sustentável no mercado brasileiro. 

O LAB, por sua vez, é um fórum de interação multissetorial, criado pela Associação 

Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), o Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que, em parceria com a GIZ, reúne 

representantes do governo e da sociedade para promover as finanças sustentáveis no país. 

O objetivo é criar soluções inovadoras de financiamento para a alavancagem de recursos 

privados para projetos com adicionalidade social e/ou ambiental e contribuir para o 

cumprimento das metas brasileiras associadas aos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável – ODS (Agenda 2030) e aos compromissos para o enfrentamento dos riscos 

de mudança climática (Acordo de Paris). Temas como seguros e garantias, títulos verdes, 

títulos ODS, avaliação de impacto social, crowdfunding de investimento, fundos rotativos 

solidários, venture philanthropy, fintechs, gestão de riscos socioambientais e muitos 

outros estão na pauta do Laboratório. Lançado em agosto de 2017, o LAB atua por meio 

do diálogo intersetorial organizado em Grupos de Trabalho (GT). 

 

Participam dos GTs 54 instituições46, dentre as quais estão órgãos reguladores, 

instituições financeiras, seguradoras, bancos de desenvolvimento, órgãos da 

adminstração federal, escritórios de advocacia, entidades de classe, órgãos de auto-

regulação, bolsa de valores, fundos de previdência, etc. 

 

Já do Laboratório de Inovação Financeira como um todo, participam entidades do 

governo, entre as quais diversos Ministérios e Reguladores (Banco Central, Previc, 

Susep, além da CVM), Associações Representativas, Bancos Públicos e Privados, B3, 

Bancos de Desenvolvimento e Agências de Fomento, Consultorias e Escritórios de 

Advocacia, Empresas, ONGs, além de representantes da academia. São mais de 100 

instituições membros, com o envolvimento de cerca de 350 pessoas. A participação no 

LAB é voluntária, e o ingresso se dá por meio de convite, levando-se em conta o interesse, 

 
45 Idem. 
46 http://www.labinovacaofinanceira.com/gestao-de-risco/ 
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afinidade com o tema, e a potencial contribuição do participante aos projetos em 

desenvolvimento.47 

 

Os estudos desenvolvidos pelo LAB merecem destaque no que se refere à integração do 

Brasil aos princípios e parâmetros de ESG que já se encontram em uso na esfera 

internacional. A reunião de diversos setores da sociedade e dos órgãos responsáveis pela 

regulação da indústria tem resultado na construção consistente de diretrizes, na coleta de 

dados e informações pertinentes às práticas de ESG em instituições financeiras e 

seguradoras, na evolução de procedimentos para emissão de títulos verdes, dentre outros, 

conforme pode-se verificar pelas publicações disponíveis no site do LAB.48 

 

O Relatório da Reunião Presencial mais recente (I ciclo, II ano) do Grupo de Trabalho de 

Gestão de Riscos ASG e Transparência, realizada em 26/05/2020, está disponível no site 

no LAB. 49 

 

Os estudos sobre ESG no Brasil estão passando por um processo de amadurecimento, 

mas nota-se um envolvimento bastante intenso dos órgãos reguladores e dos principais 

players da indústria, sobretudo nos últimos 5 anos. Nota-se, também, que no Brasil o pilar 

ambiental (o pilar “E” do ESG) é mais desenvolvido. O pilar social (“S”), contudo, ainda 

precisa ser mais bem analisado para reconhecer quais aspectos sociais devem ser 

priorizados no país, tendo recebido menos atenção do que fatores ambientais e de 

governança até o presente momento. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Investimento sustentado e responsável representa tanto a rápida quanto a gradual 

mudança no mundo dos investimentos. SRI tem sido resiliente a cada inovação, 

tendência, modismo, e sistema de entrega criado. Quer aplicado a ações, títulos, fundos 

mútuos, ETFs, ou participação privada, o SRI representa um processo, não uma classe de 

ativos. O que começou como um modo de alinhar valores religiosos e progressistas 

evoluiu para ajudar Wall Street a responder por riscos globais antes deixados de lado e 

passou a ter influência sobre todo o processo, desde práticas contábeis a requerimentos 

para oferta pública. As instituições de Wall Street progrediram de críticos severos ao SRI 

para participantes ao entrarem neste mercado em constante crescimento. SRI cresceu a 

partir de um nicho na indústria de serviços financeiros americano para um fenômeno 

global. Baseado em convicção, SRI agora prospera por causa de sua relevância e evolui 

em escala global para o conceito de ESG.50 

 

O artigo da OCDE “Defining and Measuring Green Investments: Implications for 

Institutional Investors’Asset Allocations” revê os conceitos e definições referentes ao 

“investimento verde”, tais como investimento “limpo”, “sustentável” e em “mudança 

climática”, que são adotados atualmente pelo mercado financeiro. Ao investigar as duas 

 
47 http://www.labinovacaofinanceira.com/lab/ 
48 http://www.labinovacaofinanceira.com/publicacoes/ 
49http://www.labinovacaofinanceira.com/wp-content/uploads/2021/02/LAB-GT-Riscos-ASG-e-

Transpar%C3%AAncia-Primeira-Reuni%C3%A3o-2020-Relat%C3%B3rio-26.05.2020.pdf 
50 TOWNSEND, Blaine. From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable Investing. 

The Journal of Impact and ESG Investing.  Volume 1, 1ª edição Portfolio Management Research. Fall 2020. 

Tradução livre. 
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questões propostas, quais sejam, (i) de encotrar um conceito amplo derivado de um 

consenso entre as definições ou contrastar seu uso em formas e contextos diferentes pelos 

investidores; e (ii) a possibilidade de construir uma proposta para uma definição mais 

ampla de “investimento verde” e a possibilidade de alcançar um “padrão verde” ou “check 

list”; os autores chegaram às seguintes conclusões: 

 

A escolha entre definições restritas ou amplas dependerá do objetivo que as políticas 

almejarem. A OCDE pretende dar espaço para diálogo entre investidores insitucionais e 

órgãos reguladores do mercado financeiro para desenvolver melhor compreensão sobre o 

tema e sobre investimentos de longo-prazo mais amplos em questões de crescimento 

verde. 

 

• “Verde” é um termo cuja variação é bastante grande e genérica, mas há definições 

técnicas e específicas. Pode ser entendido, em termos absolutos, (isto é, o uso de 

certa tecnologia é verde ou não) ou em termos relativos (isto é, em referência a 

outras empresas ou ativos). Há definições qualitativas e quantitativas (baseada em 

medidas de “grau de verde” como emissões de carbono ou pontuação em uma 

avaliação verde). O “grau de verde” se refere ao passado ou ao futuro de um ativo? 

• Apesar de tudo, há algum tipo de entendimento comum nos pontos principais e há 

alguns elementos essenciais comuns que alcançam um consenso bastante amplo. 

Há um substancial intersecção entre as diversas definições quanto aos setores (p. 

ex. energia renovável), bens, (combustível sem chumbo), serviços (gestão de água 

e desperdício), tecnologias e processos (melhoria na eficiência energética). 

• Porém, há certas áreas de maior controvérsia (energia nuclear) e opiniões 

dissidentes (ciocombustível, biomassa, gás de xisto), amiguidade e incertezas 

(agricultura verde, TI, serviços financeiros). E ainda, algumas áreas não são 

levadas em consideração (reflorestamento), enquanto outras são difíceis de 

encaixar em um conceito de investimento (biodiversidade, conservação). Na 

medida do possível, essas definições deveriam derivar da ciência pertinente. 

• Nas áreas em que há consenso, “ o diabo está nos detalhes” no que se refere ao 

que exatamente está incluído ou não. Nem há claridade quanto as métricas 

apropriadas para medir o “grau de verde” para começo de conversa. 

• “Investimento Verde” é um termo muito amplo e tem sito utilizado em todos os 

níveis: o investimento subjacente em determinada tecnologia e projetos, mas 

também as empresas verdes e produtos financeiros que investem nos primeiros, 

ou ainda uma classe inteira de ativos. O “investimento verde” pode ser entendido 

como um termo isolado, ou com um subconjunto de um tema de investimento 

mais amplo ou estreitamente relacionado a outras abordagens de investimento, 

tais como RI/SRI, ESG, sustentável, investimento de longo prazo e outros. 

• Políticas de investimento verde não são aplicadas igualmente a todas as classes de 

ativos. Investimento sustentável tem avaçando mais em equities. Uma análise dos 

índices de equities demonstram grandes diferenças na metodologia verde aplicada 

no mercado financeiro. Diferentes abordagens na seleção de investimentos verdes 

têm evoluído ao longo dos anos, em particular a triagem (positiva e negativa), 

investimento em temas verdes e comprometimento com empresas. Alguns índices 

têm foco relativamente estreito por setor ou tema, outros abrangem uma variedade 

típica de atividades verdes. Um terceiro grupo se concentra em um fator apenas, 

sobretudo emissão de carbono. 

• Também há grandes diferenças em termos de métrica adotada. Alguns provedores 

selecionam ações verdes com base em qualidade. Outros especificam o “grau de 
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verde”, por exemplo, 20% ou 50% da receita deve advir de aspectos relacionados 

à mudança climática, ou ações com maior contribuição na redução de carbono. 

Finalmente, na abordagem “melhor da classe”, tudo é relativo, conforme as 

empresas que estejam entre os 10% ou 20% no topo de seus respectivos setores. 

Em conseqüência, há uma grande variedade de empresas que consituem o 

universo de análise dos diversos índices. Esse fato leva ao reconhecimento de que 

há camadas de “graus de verde”, o que se explica pela necessidade de liquidez, 

por isso gestores de fundos buscam definições “verde claras” para começar.  

• Títulos verdes são um desenvolvimento relativamente novo, e algumas definições 

(amplas e restritas) vem sendo propostas no mercado financeiro. Um” Standard 

de Títulos de Clima” foi preparado. Há uma compensação entre uma definição 

muito restrita (pequena escala) e uma definição muito ampla (que torna um 

“esverdeamento” muito fácil). No mercado imobiliário, o foco normalmente é 

colocado na regulação subjacente dos ativos, isto é, na eficiência energética dos 

edifícios. 

• Aspectos verdes têm sido menos importantes, até agora, nas classes de ativos 

alternativas. Ainda assim, os investimentos verdes tem crescido nos últimos anos, 

sobretudo em energia renovável ou alguma forma de empresas cleantech, 

normalmente via private equity e fundos de infraestrutura. Geralmente as 

definições subjacentes tendem a ser muito amplas. Contudo, supreende o fato de 

que os investidores têm se preocupado pouco com a exatidão das definições do 

que é “verde” nas classes de ativos alternativas e têm investido mesmo assim. 

• No que se refere à segunda questão – se uma definição ampla ou um standard 

pode ser estabelecida – um caminho pode seguir pontos comuns incontroversos, 

e então tentar encontrar um consenso amplo o suficiente para chegar a uma 

definição básica. O risco dessa abordagem é duplo: ou a definição encontrada seria 

tão ampla e, portanto, sem sentido, ou a definição seria muito restrita e poderia 

ser entendida como uma restrição e causar impedimentos desnecessários ao fluxo 

de capital. Também há o risco de haver uma concentração de capital nos mesmos 

ativos, sobrevalorizando tais ativos, e tornando-os pouco atraentes. 

• A imposição de determinada definição e standards específicos também contém o 

risco de incetivos entendidos como perversos em uma primeira análise, mas que 

pode ser de grande impacto, por exemplo, seria melhor investir em um 

empreendimento, que emprega nova tecnologia verde, dar mais capital para uma 

empresa que tem um bom histórico de eficiência energética ou se engajar com um 

mau poluidor de escala global para promover uma mudança de atitude? Este 

último não se encaixa em nenhum standard verde, mas é a alternativa que pode 

ter maior impacto na mudança climática. 

• Pode ser mais produtivo para a causa das políticas de crescimento verde e 

mudança climática de adotar uma abordagem aberta e dinâmica em relação às 

definições e standards. Os mercados mudam com rapidez, prioridades políticas e 

incentivos (subsídios e tributos) mudam ao longo do tempo, empresas e 

consumidores adequam (mais ou menos) seus comportamentos responsáveis, 

portanto, definições, standards e códigos verdes precisarão ser ajustados com o 

tempo. 

• Por fim, o artigo apresenta recomendações específicas, com elementos adicionais 

de uma estrutura de governança para “investimento verde, incluindo: 

o Integração – consideração de standares verdes e ESG para todos os níveis 

do processo de tomada de decisões e integrar a consideração de mudança 

climática no processo da gestão de risco. Esclarecimentos e orientações 
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sobre dever fiduciário em matéria de mudança climática e ESG também 

seriam necessários. 

o Transparência – maior transparência em assuntos “verdes” e 

fortalecimento da divulgação a investidores e a consumidores. Assergurar 

o compliance com standards legais e regulatórios ambientais em 

diferentes setores e classes de ativos também seria necessário. 

o Treinamento (capacity building) – encorajar o treinamento e 

desenvolvimento de expertise verde interna e/ou o uso de expertise 

externa, considerar “comitês consultivos verdes” assim com promover 

conhecimento “verde”, educação e entendimento como parte das 

competências requeridas de diretores, trustees, gestores, etc.; e promover 

a comunicação e cooperação sobre temas de mudança climática entre 

investidores, e entre investidores, governos e experts. Desenvolver 

avaliações de impacto e monitoramento da efetividade das decisões e 

ações implementadas. 

o Coleta de dados – apoiar a coleta de dados independentes, fornecimento 

de informações padronizadas sobre desempenho verde e transparência; 

encorajar mais pesquisas para desenvolver melhores ferramentas 

quantitativas verdes e banchmarks, em escala global, para permitir 

comparações. 

o Regulação – remoção de barreiras regulatórias a ativos verdes e encorajar 

investimento de longo-prazo.  

 

A OCDE, através do e Centro de Financiamento e Investimento Verde (Centre on Green 

Finance and Investment) vem desenvolvendo um trabalho pioneiro e de extrema 

importância para o estabelecimento de uma taxonomia sobre ESG, visando à busca da 

uniformização de conceitos e métricas que permitam a ampliação e integração do ESG 

em mais mercados. 

O OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance, 

relatório recente da OCDE analisa as ferramentas e práticas atuais com ênfase no 

financiamento privado e no investimento para a criação de valor a longo prazo. O relatório 

destaca o progresso feito para incorporar melhor as considerações ESG nas decisões de 

investimento, bem como os desafios para a implementação eficaz de estratégias de 

investimento e finanças baseadas em ESG. Este documento apresenta prioridades e ações 

para os participantes do mercado e formuladores de políticas para lidar com essas 

deficiências, especialmente em torno da necessidade urgente de dados ESG consistentes, 

comparáveis e verificáveis. 

O relátório apnonta, no subitem “Conclusões e Considerações sobre Políticas”51 de ESG 

que é necessário mais trabalho para entender os impulsionadores dos pilares ambientais, 

sociais e de governança individuais, e para garantir que os processos de divulgação, 

classificação, investimento e comunicação de investimentos ESG sejam consistentes, 

transparentes e eficazes nas seguintes áreas: 

• Superar o viés de divulgação para melhorar a justiça das avaliações ESG do 

emissor. Pesquisas externas e da OCDE indicam que há um viés de pontuação 

ESG a favor das empresas de grande capitalização em detrimento das PMEs. Esse 

fenômeno pode penalizar injustamente os emissores de PMEs com custo de 

capital mais alto e também pode distorcer os resultados de desempenho de 

 
51 OECD Business and Finance Outlook 2020: Sustainable and Resilient Finance. Subitem 1.5. 
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carteiras ESG em comparação com as carteiras tradicionais, ao sub-representar a 

dinâmica de crescimento de muitas empresas menores. 

• Garantir a relevância e clareza nas estruturas de relatórios para divulgação de 

ESG. Apesar do progresso até o momento, o relato de fatores ESG ainda apresenta 

deficiências consideráveis em relação à consistência, comparabilidade e qualidade 

que prejudicam sua utilidade para os investidores. Ainda há mais a ser feito para 

garantir que os emissores possam confiar em critérios e métricas essenciais para 

divulgações E, S e G que são relevantes para um amplo corpo de investidores em 

ações e dívidas e são apoiados por bolsas de valores e organizações de divulgação.  

• Melhorar a transparência e padronização dos principais elementos das 

metodologias de classificação ESG para garantir que as métricas e metodologias 

de resultados de classificação estejam amplamente disponíveis para os 

investidores. Resultados amplamente diferentes entre os principais provedores de 

classificação ESG - em contraste com as classificações de crédito - podem criar 

confusão no mercado entre investidores institucionais, gestores de fundos e 

investidores de varejo quanto ao que constitui uma empresa com classificação 

ESG alta.  

• Fortalecimento da ligação entre as classificações ESG e a materialidade financeira 

a médio e longo prazo. Até agora, há evidências mistas sobre a perspectiva do 

investimento ESG atingir ou superar o desempenho dos índices de investimento 

tradicionais, o que sugere que os benefícios das divulgações ESG para 

desbloquear informações prospectivas que são financeiramente relevantes ainda 

estão em um estágio inicial de desenvolvimento. Como tal, levanta a necessidade 

de uma avaliação mais completa de como a materialidade financeira é e deve ser 

capturada em classificações ESG, benchmarks e carteiras.  

• Garantir a rotulagem e divulgação adequadas de produtos ESG para garantir que 

suas exposições, riscos e outras características sejam suficientemente materiais, 

comparáveis e consistentes para permitir que os investidores tomem decisões de 

investimento e voto alinhadas com seus objetivos de investimento e tolerância ao 

risco.  

• O fortalecimento do ambiente regulatório é uma etapa importante para apoiar a 

consistência e a resiliência nos principais mercados e dentro das jurisdições, mas 

é necessário mais para fortalecer as boas práticas nos mercados globais. Um tema 

subjacente ao longo do relatório é que um maior envolvimento entre o setor 

financeiro e o setor público é necessário para fortalecer as práticas no que se refere 

à proteção do investidor e integridade do mercado relacionadas a divulgações, 

dados, classificações, índices e veículos de investimento. Certamente, os 

reguladores de grandes jurisdições com mercados financeiros desenvolvidos já 

estão engajados nesses mesmos tópicos e fazendo bons progressos. No entanto, 

os mercados de capitais e as finanças sustentáveis têm alcance global, assim como 

as questões sociais que procuram avaliar. Portanto, os princípios globais podem 

ser necessários para ajudar a estabelecer boas práticas que reconheçam as 

diferenças regionais e nacionais, ao mesmo tempo que garantem um nível 

construtivo de consistência, transparência e confiança. Em suma, para 

desbloquear os benefícios potenciais do investimento ESG em finanças 

sustentáveis de longo prazo, mais atenção e esforços são necessários para 

melhorar a transparência, a consistência internacional, o alinhamento com a 

materialidade e a clareza nas estratégias de fundos no que se refere a finanças 

sustentáveis. Isso ajudará a fortalecer a transparência, a confiança e a integridade 
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das finanças sustentáveis por meio dos mercados financeiros globais, de modo a 

contribuir para um crescimento econômico resiliente e inclusivo. 
 

Glossário: 

 

• Classe de ativos:  Uma classe de ativos é um agrupamento de investimentos que 

apresentam características semelhantes e estão sujeitos às mesmas leis e regulamentos. 

As classes de ativos são compostas de instrumentos que geralmente se comportam de 

maneira semelhante no mercado. Historicamente, as três principais classes de ativos são 

ações (ações), renda fixa (títulos) e equivalentes de caixa ou instrumentos do mercado 

monetário. Atualmente, a maioria dos profissionais de investimento incluem imóveis, 

commodities, futuros, outros derivados financeiros e até criptomoedas para o mix de 

classes de ativos. Os ativos de investimento incluem instrumentos tangíveis e intangíveis 

que os investidores compram e vendem com o objetivo de gerar rendimento adicional a 

curto ou a longo prazo. (Investopedia) 

• Dever Fiduciário: Regras para assegurar que todo aquele que administra dinheiro de 

investidores atua para resguardar os interesses dos beneficiários. Os deveres mais 

importantes são: (i) Lealdade: os agentes devem atuar com boa-fé para resguardar os 

interesses dos investidores, evitando conflitos de interesse e não atuando para satisfazer 

seus próprios interesses; (ii) Prudência: os agentes fiduciários devem atuar com especial 

cuidado, perícia e diligência, realizando investimentos como faria “uma pessoa 

normalmente prudente”. 

• ESG: Environmental, social and governance investing – Investimento voltado para 

questões Ambientais, Sociais e de Governança (ASG). 

• Equity: O equity é sinônimo de patrimônio líquido, e ele representa a participação 

acionária mantida nos livros pelos investidores e acionistas da companhia. Toda empresa 

é obrigada a listar esse número em seus balanços patrimoniais e, portanto o investidor 

não precisa fazer nenhum calculo para descobrir a parte do patrimônio da empresa que 

cabe aos acionistas.  https://www.sunoresearch.com.br/artigos/equity/ 

• Green Bonds, ou Títulos Verdes, são similares aos títulos de dívida comuns, com a 

diferença essencial de que só podem ser usados para financiar investimentos considerados 

sustentáveis – como, por exemplo, infraestrutura de energia limpa e renovável, transporte 

verde e projetos capazes de reduzir emissões e o consumo de água, energia e matérias-

primas, projetos esses muitas vezes impulsionados pelas atividades de 

PD&I. (www.abgi.com.br). São exemplos de instrumentos financeiros regulamentados 

no Brasil com potencial de enquadramento como Títulos Verdes: Cotas de Fundos de 

Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), debêntures, debêntures incentivadas de 

infraestrutura, Letras Financeiras (LF), notas promissórias, Certificado de Recebíveis do 

Agronegócio (CRA) e Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI).  

• Investidor institucional: é uma instituição ou organização que investe em nome de um 

grupo de interessados. Esse grupo pode ser formado por pessoas ou por outras empresas. 

Os investidores institucionais geralmente têm uma finalidade específica de 

investimento Os investidores institucionais geralmente têm uma finalidade específica de 

investimento. Ela pode ser: (i) garantir a aposentadoria das pessoas que aplicaram naquele 

fundo; (ii) investir em grandes projetos de infraestrutura; (iii) comprar participações em 

empresas. Além disso, o investidor institucional deve estar devidamente regularizado pela 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para poder atuar. 

https://blog.magnetis.com.br/investidor-institucional 

• Investimento Verde: Muitas vezes combinados com o investimento socialmente 

responsável (SRI), os investimentos verdes são atividades de investimento que se 

concentram em empresas ou projetos comprometidos com a conservação dos recursos 

naturais, a produção e descoberta de fontes alternativas de energia, a implementação de 

projetos de água e ar limpos ou outros projetos ambientais práticas empresariais 

conscientes. Os investimentos verdes podem caber sob a égide do SRI, mas são 

http://www.abgi.com.br/
https://blog.magnetis.com.br/investidor-institucional
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fundamentalmente muito mais específicos. (Investopedia). De acordo com o FMI 

(Working Paper by Eyraud et. al., 2011), é o investimento necessário para reduzir a 

emissão de gazes de efeito estufa e emissões de poluentes aéraos, sem reduzir 

significativamente a produção e consumo de produtos não consumidores de energia. 

Engloba tanto investimento público quanto privado. Seus elementos principais são: (i) 

fornecimento de evergia com baixa- emissão (incluindo energia renováel, biocombustível 

e energia nuclear); (ii) eficiência energética (em fornecimento de energia e setores 

consumidores de energia); e (iii) captura e seqüestro de carbono (inclusive desmatamento 

e agrucultura). 

• Private equity: investimento em empresas já estabelecidas é um tipo de atividade 

financeira realizada por instituições que investem essencialmente em empresas que ainda 

não são listadas em bolsa de valores, ou seja, ainda estão fechadas ao mercado de capitais, 

com o objetivo de captar recursos para alcançar desenvolvimento da empresa. Esses 

investimentos são realizados via empresas de participações privadas, que gerem 

os fundos de private equity (FPE) (Wikipedia). 

• SRI: Socially Responsible Investment – Investimento voltadompara questões de 

responsabilidade social. 

• Venture Capital: investimento na fundação de uma empresa nova ou expansão de uma 

empresa pequena. (Investopedia) 

 
Para saber mais:  

https://uksif.org/learn/glossary/ 

https://www.guide.com.br/glossario/ 

https://www.nordea.lu/documents/static-links/GlossaryESG_por_bra_INT.pdf/ 

https://enfin.com.br/ 
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Os padrões da OCDE 
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Resumo: O presente artigo trata dos instrumentos normativos adotados pelo Brasil na gestão dos recursos hídricos e 

saneamento, bem como no combate à poluição atmosférica, seja no âmbito doméstico, seja no internacional. Abordam-

se também os indicadores sobre esses temas elaborados pela OCDE que contenham dados sobre o Brasil, no contexto 

do processo de acessão do país à Organização. 

 

Palavras-chave: Meio ambiente; Recursos hídricos; Saneamento básico; Poluição atmosférica; OCDE. 

 

Abstract: This article deals with the normative instruments entered by Brazil in the management of water resources 

and sanitation, as well as in the fight against atmospheric pollution, both domestically and internationally. It also 

addresses the indicators on these themes prepared by the OECD that contain data on Brazil, in the context of the 

country’s accession process to the Organization. 

 

Keywords: Environment; Water resources; Sanitation; Atmospheric pollution; OECD. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A dimensão ambiental da qualidade de vida aqui trabalhada diz respeito à análise das 

condições e dos riscos ambientais frente à qualidade vida e ao bem-estar das pessoas, 

considerando poluição do ar, seus riscos e custos para a saúde, o acesso ao abastecimento 

de água, ao saneamento e ao tratamento de esgoto. Esses temas recebem grande atenção 

na esfera do Direito Internacional e também são objeto de uma série de normas 

domésticas. 

 

O Brasil se encontra desde 2017 formalmente engajado no processo de acessão à 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), entidade 

fundada em 1961 e que hoje se afirma como um dos principais foros de formulação e 

difusão de boas práticas e governança em políticas públicas. Tornar-se membro pleno da 

Organização permitiria que o Brasil se manifestasse de maneira mais qualificada nos 

diferentes órgãos que a compõe. Em muitos deles, o país já participa e procura contribuir. 

 

Uma das atividades das quais a OCDE se ocupa é, com base nos dados que recebe de 

governos nacionais e de organizações intergovernamentais, elaborar uma série de 

indicadores qualitativos e quantitativos que permitem comparar objetivamente a situação 

de diferentes países em relação aos mais diversos temas de políticas e de governança. Há 

inclusive indicadores que se dirigem diretamente aos temas aqui tratados como dimensão 

ambiental da qualidade de vida. Além dos indicadores, a Organização se propõe a realizar 

análises dirigidas mais profundas em diversos temas. 

 

No caso dos recursos hídricos, por exemplo, o Brasil foi objeto de dois relatórios 

analíticos recentes da OCDE. O relatório Water Resources Governance in Brazil, de 

2015, fez um panorama do aproveitamento de recursos hídricos no país e encaminhou 

 
1 Professora da Escola de Economia de São Paulo da FGV, Coordenadora do Centro de Estudos do 

Comércio Global e Investimentos (CCGI/FGV) e Titular da Cátedra OMC no Brasil. 
2 Pesquisador do CCGI/FGV. Bacharel em Direito e Mestre em Direito Econômico e Financeiro pela 

Faculdade de Direito da USP. 
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uma série de recomendações e um plano de ação no sentido de fortalecer a coordenação 

política entre as unidades dos diferentes níveis da federação, a fim de criar um novo pacto 

que permitisse conceber regimes mais adequados para a alocação de recursos hídricos. 

Notou-se que a distribuição desses recursos no país é desigual, com sua abundância geral 

e a convivência que diferentes regiões do país tem com secas e enchentes (OCDE, 2015b). 

 

Em 2017, o relatório Water Charges in Brazil: The Ways Forward se debruçou sobre as 

formas de cobrança que o país aplica sobre esses recursos. Da mesma forma, encaminhou-

se um plano de ação com recomendações às autoridades locais (OCDE, 2017). 

 

Não há publicações da OCDE especificamente dirigidas ao Brasil no campo da poluição 

do ar, mas o tema divide com o dos recursos hídricos algumas notas no relatório OECD 

Environmental Performance Reviews: Brazil 2015. É dito que o país tem melhorado seu 

desempenho em relação à poluição do ar, mas que há deficiências locais que tornam os 

dados menos consistentes. Sobre os recursos hídricos, o relatório destaca os 

desequilíbrios de alocação e o baixo índice de população coberta pelos sistemas de 

saneamento básico (OCDE, 2015a). 

 

O objetivo do presente trabalho é delinear quais as obrigações assumidas pelo Brasil 

quanto à dimensão ambiental da qualidade de vida, apresentando os instrumentos de 

Direito Internacional em cuja formulação o país tenha auxiliado ou com que tenha se 

comprometido, bem como tratando da legislação doméstica que rege a atuação do Estado 

nessas matérias. Com isso, pretende-se que seja possível apreender de maneira melhor 

informada os dados contidos nos indicadores elaborados pela OCDE sobre recursos 

hídricos, saneamento básico e poluição do ar. 

 

Para cumprir com esse objetivo, o texto se encontra dividido em três seções além desta 

introdução. A primeira trata dos instrumentos com que o Brasil se comprometeu na esfera 

internacional nas últimas seis décadas. Em seguida, o mesmo procedimento é aplicado 

em relação ao Direito interno, com ênfase no papel das agências e estruturas 

administrativas envolvidas na governança e gestão dos recursos hídricos, saneamento 

básico e poluição do ar. A seção seguinte traz diretamente os indicadores trabalhados pela 

OCDE nesses temas, juntamente com algumas considerações a partir do que foi 

apresentado ao longo do texto. A última seção elenca algumas considerações finais. 

 

1. A dimensão ambiental da qualidade de vida no Direito Internacional 

 

Os temas de Poluição do ar, com seus riscos e custos para a saúde, acesso ao 

abastecimento de água, saneamento e tratamento de esgoto, que compõem a dimensão 

ambiental da qualidade de vida, são objeto do Direito Internacional há décadas. Desde o 

final do Regime Militar, os governos brasileiros têm, em sua maioria, buscado se engajar 

nas questões de Meio Ambiente e se mostrar abertos para a assunção de compromissos 

na área ambiental que incluem poluição do ar e acesso à água doce e saneamento. 

 

A fim de compreender a extensão do compromisso assumido internacionalmente pelo 

Estado brasileiro nesses campos, é preciso que seja feita uma incursão pelo 

desenvolvimento dos acordos internacionais sobre meio ambiente ao longo das últimas 

cinco décadas. Há tratados mais gerais dos quais o Brasil é parte que incluem disposições 

sobre recursos hídricos e poluição do ar. 
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A Organização das Nações Unidas (ONU) passou a dar mais atenção para o tema a partir 

da década de 1960. Em 1968, ocorreu, em Paris, a Conferência Intergovernamental de 

Especialistas sobre as Bases Científicas para o Uso Racional e a Conservação dos 

Recursos da Biosfera, que resultou no Programa Homem e Biosfera da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Em 1972, teve lugar, 

em Estocolmo, a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente Humano. A Conferência de 

Estocolmo resultou na criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) e a Declaração fruto da Conferência de Estocolmo foi a primeira a reconhecer 

um meio ambiente equilibrado como um Direito Humano. 

 

Na Declaração (ONU, 1972), o tema da poluição do ar aparece nos Princípios nº 2 e nº 6: 

 
“2 - Os recursos naturais da terra incluídos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna 

e especialmente amostras representativas dos ecossistemas naturais devem ser 

preservados em benefício das gerações presentes e futuras, mediante uma 

cuidadosa planificação ou ordenamento 

(...) 

6 - Deve-se por fim à descarga de substâncias tóxicas ou de outros materiais 

que liberam calor, em quantidades ou concentrações tais que o meio ambiente 

não possa neutralizá-los, para que não se causem danos graves e irreparáveis 

aos ecossistemas. Deve-se apoiar a justa luta dos povos de todos os países 

contra a poluição”. 

 

A água é mencionada apenas no Princípio nº 2. Soares (2005, p. 23), aponta que foi a 

partir da Conferência de Paris que os “Estados passaram a se atentar para a água doce 

como um recurso estratégico ao desenvolvimento social e econômico”. A autora 

menciona que, até então, a água doce só era objeto de tratados internacionais que lidassem 

com Direito Fluvial e, especialmente, com navegação (SOARES, 2005). 

 

O Brasil participou das Conferências de Paris e de Estocolmo, mas, durante o Regime 

Militar, sua preocupação maior foi a de preservar uma posição soberanista em relação ao 

meio-ambiente. “As preocupações brasileiras em tais áreas concentravam-se, em 

Estocolmo, na demonstração de que a poluição era um problema dos países ricos e de que 

as soluções propostas por estes à escassez de recursos naturais eram incompatíveis com 

desenvolvimento e soberania” (CORRÊA DO LAGO, 2006, p. 185). Em verdade, a 

Declaração de Estocolmo contemplava mais os interesses de países ricos, tratando 

pobreza e demografia como potenciais fontes de problemas ambientais e deixando a 

responsabilidade para os países em desenvolvimento. 

 

Em 1983, a Assembleia Geral das Nações Unidas, por meio da Resolução nº 38/161 criou 

a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMED), presidida por 

Gro Harlem Brundtland, à época ex-Ministra do Meio Ambiente da Noruega. Os 

trabalhos da Comissão resultaram, em 1987, na publicação do Relatório Nosso Futuro 

Comum, conhecido também como Relatório Brundtland. 

 

O Relatório Brundtland procurava harmonizar pretensões dos países desenvolvidos e dos 

países em desenvolvimento. O documento efetivamente estabeleceu o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, como algo que observa o desenvolvimento econômico e 

tecnológico, bem como o desenvolvimento institucional e social, alinhados com a 

capacidade do meio ambiente. O conceito é assim definido no ponto 15 do capítulo 2 do 

Relatório (ONU, 1987): 
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“Em essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança em 

que a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico; e as mudanças institucionais estão todas em 

harmonia e aumentam o potencial atual e futuro para atender às necessidades 

e aspirações humanas”. 

 

Paralelamente, na década de 1980, o Brasil convivia com pressões para rever a forma 

como encarava o tema ambiental. A difusão da informação equivocada de que a floresta 

amazônica seria o “pulmão verde do mundo” (MAIER, 2010), a cidade de Cubatão, no 

Estado de São Paulo, aparecendo sob a alcunha de “Vale da Morte” na imprensa 

estrangeira (HOGE, 1980) e a mobilização dos seringueiros no Acre, que culminaria no 

assassinato de Chico Mendes em dezembro de 1988, colocou o país no centro das 

atenções. O restabelecimento de um regime democrático também impunha que o Governo 

mudasse sua forma de abordagem como resposta à opinião pública. 

 

Foi nesse contexto que, em 1988, Paulo Nogueira Batista, Embaixador brasileiro junto à 

ONU, buscou habilitar o país para que sediasse a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992. O evento deu sequência às 

discussões tidas na Conferência de Estocolmo e aos pontos consolidados no Relatório 

Brundtland. 

 

A CNUMAD, ocorrida no Rio de Janeiro, reuniu líderes globais e mais de 1400 

Organizações Não Governamentais (ONGs) no Fórum Global, evento paralelo das 

Organizações da Sociedade Civil. A Conferência resultou na Declaração do Rio, 

consistente em uma carta de princípios, e na Agenda 21, um conjunto de práticas 

acordadas. 

 

A Declaração do Rio não contém princípios que abordem especificamente a poluição do 

ar ou o manejo dos recursos de água doce, mas cabe notar que seus termos estão muito 

mais alinhados com os interesses de países em desenvolvimento. O documento menciona 

que a superação da pobreza é um esforço que deve ser feito por todos os países e dá ênfase 

à cooperação e solidariedade. 

 

O Desenvolvimento Sustentável aparece já no Princípio 1 da Declaração do Rio (ONU, 

1992b): 

 
“Os seres humanos constituem o centro das preocupações relacionadas com o 

desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em 

harmonia com a natureza”. 

 

Pensando em casos em que a poluição de um país possa afetar o meio-ambiente em outro, 

cabe mencionar os princípios nº 11 e nº 13 da Declaração: 

 
“Princípio 11: Os Estados deverão promulgar leis eficazes sobre o meio 

ambiente. As normas ambientais e os objetivos e prioridades em matérias de 

regulamentação do meio ambiente, devem refletir o contexto ambiental e de 

desenvolvimento às quais se aplicam. As normas aplicadas por alguns países 

podem resultar inadequadas e representar um custo social e econômico 

injustificado para outros países, em particular os países em desenvolvimento. 

(...) 

Princípio 13: Os Estados deverão desenvolver a legislação nacional relativa à 

responsabilidade e à indenização referente às vítimas da contaminação e outros 

danos ambientais. Os Estados deverão cooperar de maneira diligente e mais 
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decidida no preparo de novas leis internacionais sobre responsabilidade e 

indenização pelos efeitos adversos dos danos ambientais causados pelas 

atividades realizadas dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, em zonas 

situadas fora de sua jurisdição”. 

 

A Agenda 21, por sua vez, tem seu Capítulo 9 dedicado inteiramente ao tema da proteção 

da atmosfera. O Capítulo em torno de quatro áreas de programa assim definidas: (a) 

Consideração das incertezas a partir do aperfeiçoamento da base científica para a tomada 

de decisões; (b) Promoção do desenvolvimento sustentável, incluindo Desenvolvimento, 

eficiência e consumo da energia, Transportes, Desenvolvimento industrial e 

Desenvolvimento dos recursos terrestres e marinhos e uso da terra; (c) Prevenção da 

destruição do ozônio estratosférico; e (d) Poluição atmosférica transfronteiriça. Neste 

último tema, é incentivado que governos e outros agentes estabeleçam acordos regionais, 

sistemas de alerta, treinamento e intercâmbio de dados, bem como projetos de cooperação 

regional (ONU, 1992a). 

 

O Capítulo 18 do documento, por sua vez, é dedicado ao tema dos recursos hídricos. 

Nesse Capítulo, são propostas sete áreas de programas para o setor de água doce, 

compreendendo: (a) Desenvolvimento e manejo integrado dos recursos hídricos; (b) 

Avaliação dos recursos hídricos; (c) Proteção dos recursos hídricos, da qualidade da água 

e dos ecossistemas aquáticos; (d) Abastecimento de água potável e saneamento; (e) Água 

e desenvolvimento urbano sustentável; (f) Água para produção sustentável de alimentos 

e desenvolvimento rural sustentável; (g) Impactos da mudança do clima sobre os recursos 

hídricos (ONU, 1992a). 

 

Além da Declaração do Rio e da Agenda 21, o CNUMAD também serviu de palco para 

que fossem aprovados três tratados no tema de meio-ambiente: a Convenção sobre 

Biodiversidade; a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação e 

Mitigação dos efeitos da Seca; e a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (UNFCCC). Nenhum desses tratados tem como tema central a poluição do ar 

ou manejo dos recursos de água doce. 

 

A UNFCCC entrou em vigor em 1994 e teve alguns desdobramentos muito relevantes em 

suas posteriores conferências das partes (COPs) desde 1995, como o Protocolo de Quioto, 

estabelecido em 1997, na COP-3, e renovado em 2012, na COP-18, e o Acordo de Paris, 

celebrado em 2015, na COP-21. Entretanto o tema da emissão de gases do efeito estufa 

não coincide com o da poluição do ar. 

 

A Declaração do Rio teve ainda o efeito de mobilizar membros do Clube de Roma, 

entidade que reúne personalidades internacionais e lida com temas políticos de atenção 

para a comunidade global, para a edição de um documento que servisse como uma 

declaração de princípios ampla, voltada para o Século XXI. Nesse sentido, entre os anos 

de 1994 e 2000, uma comissão internacional independente, capitaneada a partir do Clube 

de Roma, trabalhou na redação da Carta da Terra. 

 

O documento lista, entre os Princípios vinculados à Justiça Social e Econômica e para a 

erradicação da pobreza como um imperativo ético, social e ambiental, a necessidade de 

se “garantir o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não 

contaminados, ao abrigo e saneamento seguro, distribuindo os recursos nacionais e 

internacionais requeridos” (COMISSÃO DA CARTA DA TERRA, 2000, p. 4). 
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Também em 2000, os membros da Assembleia Geral da ONU firmaram a Declaração do 

Milênio (ONU, 2000), um compromisso para combater a extrema pobreza e outros males 

da sociedade. Foi esse compromisso que consubstanciou os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), que deveriam ser alcançados até 2015. 

 

Os ODM padeciam de um problema análogo à Declaração de Estocolmo. Muitos dos seus 

oito objetivos3 se dirigiam a problemas já superados por nações desenvolvidas, lançando 

peso desproporcional sobre os países em desenvolvimento. De todo modo, no tema da 

dimensão ambiental da qualidade de vida merece destaque o objetivo nº 7, de garantir a 

sustentabilidade ambiental, sendo que a meta e a meta 7B tinha a redução do uso de 

substâncias nocivas à camada de ozônio entre seus propósitos 7C se destinava justamente 

à garantia de acesso à água tratada e saneamento básico. 

 

Mais recentemente, a posição brasileira nos assuntos ligados a clima tem sido o de 

formação de coalizões com as nações em desenvolvimento. O Brasil é membro do G-77 

e, em 2009, juntamente com a África do Sul, a Índia e a China, formou o BASIC, para 

atuar na COP-15, em Copenhague. 

 

Em 2012, o Brasil foi sede da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (CNUDS), também chamada de Rio+20, em referência aos 20 anos passados 

desde a CNUMAD. Essa Conferência contou com mais de 45 mil representantes políticos 

e de organizações da sociedade civil e também ocorreu no Rio de Janeiro. 

 

Apesar de sua dimensão, a Rio+20 não mostrou grande resultados em termos de acordos. 

A Conferência, no entanto, resultou em um documento consensual denominado “O futuro 

que queremos”. O documento (ONU, 2012), entre seus parágrafos 119 e 124, trata do 

tema da água e do saneamento, dando destaque à agua como recurso fundamental para o 

desenvolvimento sustentável ao mesmo tempo em que a soberania é reivindicada: 

 
“119. Reconhecemos que a água está no cerne do desenvolvimento sustentável, 

pois está intimamente ligada a uma série de importantes desafios globais. 

Reiteramos, portanto, a importância da integração da água no desenvolvimento 

sustentável e enfatizamos a importância crucial da água e do saneamento 

dentro das três dimensões do desenvolvimento sustentável. 

(...) 

121. Reafirmamos nossos compromissos em relação ao direito humano à água 

potável e ao saneamento, que devem ser progressivamente realizados para 

nossas populações com pleno respeito à soberania nacional”. 

 

O tema da poluição do ar é mencionado junto com o da poluição da água no trecho final 

do parágrafo 141, no tema de saúde e população: 

 
“141. (...) Reconhecemos que a redução da poluição química e da 

contaminação do ar e da água conduz a efeitos positivos para a saúde”. 

 

A edição do documento “O futuro que queremos” serviu para que fossem lançadas as 

bases para a elaboração dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)4, adotados 

 
3 Erradicar a pobreza extrema e a fome; Alcançar o ensino primário universal; Promover a igualdade de 

gênero e empoderar as mulheres; Reduzir a mortalidade infantil; Melhorar a saúde materna; Combater o 

HIV/AIDS, a malária e outras doenças; Garantir a sustentabilidade ambiental; Desenvolver uma parceria 

global para o desenvolvimento (ONU, 2000). 
4 Disponível em <  >. 
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em 2015 na Cúpula das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Os ODS 

sucedem os ODM e estão formulados de maneira a convocar os países ricos para que 

também enfrentem as questões que se colocam, resolvendo a questão de viés identificada 

nos ODM. 

 

Os ODS são compostos por 17 objetivos5 que compreendem 169 metas. O sexto objetivo 

se dirige a “assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para 

todos”. Quanto à poluição do ar, não há objetivo específico. Saldiva (2019) argumenta 

que se trata de tema transversal aos 17 objetivos: 

 
“Este tema passa por educação, ou seja, mudança de comportamento e 

educação mais saudável, cidades mais eficientes, diminuição da equidade, uma 

vez que as pessoas que menos podem são as que recebem mais poluição. A 

poluição é mais frequente nos países mais pobres e dentro dos países pobres, 

nas comunidades mais desfavorecidas. Atinge a saúde, o controle tanto de 

doenças infecciosas, crônicas e não-transmissíveis – como diabetes, infarte e 

câncer. Nós também temos um objetivo, que é o controle da poluição, quando 

melhora a eficiência e utiliza combustíveis mais limpos e tecnologias mais 

eficientes. Dessa forma, você reduz ao mesmo tempo, a emissão dos Gases de 

Efeito Estufa (GEEs). Ao fazer isso, melhora, inclusive, a segurança 

alimentar”. 

 

Cabe dizer que o Brasil não é parte da Convenção de Genebra sobre Poluentes do Ar 

Transfronteiriços de longo alcance, de 1979. 

 

No que diz respeito diretamente aos temas de manejo de água doce, o Brasil participou 

da Conferência das Nações Unidas para a Água, que ocorreu em 1977, em Mar del Plata. 

A Conferência resultou em uma série de resoluções e em um primeiro de plano de ação 

na matéria (ONU, 1977). 

 

Em 1992, as discussões seguiram na Conferência Internacional sobre Água e Meio 

Ambiente, em Dublin. Na ocasião, reconheceu-se que “todo ser humano tem direito a 

acesso razoável a água potável e saneamento” (ONU, 1992c). Em 28 de julho de 2010, a 

Resolução A/RES/64/292 da Assembleia Geral da ONU (AGNU, 2010) reconheceu o 

direito à água e ao saneamento como um Direito Humano. 

 

O Plano de Ação de Mar del Plata é mencionado no Capítulo 18 da Agenda 21 (ONU, 

1992a), desenvolvida na CNUMAD. As referências se encontram nas áreas de programas 

para o setor de água doce que lidam com avaliação dos recursos hídricos e com a proteção 

dos recursos hídricos, da qualidade da água e dos ecossistemas aquáticos. 

 

O Brasil não é parte na Convenção sobre o Direito dos Usos dos Cursos de Água 

Internacionais, para fins diversos da Navegação. Aprovado em 1997, esse tratado até hoje 

não foi implementado por falta de ratificações suficientes. 

 

 
5 1. Erradicação da pobreza; 2.  Fome zero e agricultura sustentável; 3. Saúde e bem-estar; 4. Educação de 

qualidade; 5. Igualdade de gênero; 6. Água potável e saneamento; 7. Energia limpa e acessível; 8. Trabalho 

decente e crescimento econômico; 9. Indústria, inovação e infraestrutura; 10. Redução das desigualdades; 

11. Cidades e comunidades sustentáveis; 12. Consumo e produção responsáveis; 13. Ação contra a mudança 

global do clima; 14. Vida na água; 15. Vida terrestre; 16. Paz, justiça e instituições eficazes; e 17. Parcerias 

e meios de implementação. 
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Cumpre, por fim, mencionar que em 2015, a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) e o Conselho Mundial da Água  publicaram o 

relatório Towards a water and food secure future (FAO; CONSELHO MUNDIAL DA 

ÁGUA; 2015), com um panorama dos aspectos técnicos e econômicos do uso da água na 

agricultura, enfatizando particularmente a produção agrícola e pecuária e colocando o 

manejo adequado dos recursos hídricos como aspecto fundamental para a segurança 

alimentar e para a subsistência das comunidades de agricultores. A FAO, à época da 

publicação do relatório, era dirigida pelo agrônomo brasileiro José Graziano da Silva. 

 

2. A dimensão ambiental da qualidade de vida: legislação doméstica e 

instituições no Brasil 

 

2.1 Poluição e proteção do meio-ambiente na legislação federal 

 

Segundo Pereira Jr. (2007), o Decreto-Lei nº 1.413, de 14 de agosto de 1975, foi o 

primeiro diploma legal no Brasil a regulamentar a qualidade do meio ambiente, 

relacionando-a com a poluição do ar, das águas e do solo. O Decreto-Lei dispõe sobre o 

controle da poluição do meio ambiente provocada por atividades industriais e segue em 

vigor.  

 

O propósito da norma foi apenas estabelecer que as indústrias no país seriam obrigadas a 

promover medidas necessárias a prevenir ou corrigir os inconvenientes e prejuízos da 

poluição e da contaminação do meio ambiente. Demonstrando a tendência soberanista da 

política ambiental durante o Regime Militar, o Decreto-Lei também prevê que competiria 

exclusivamente ao Poder Executivo Federal determinar ou cancelar a suspensão do 

funcionamento de estabelecimento industrial cuja atividade fosse considerada de alto 

interesse do desenvolvimento e da segurança nacional. 

 

Em complemento Decreto-Lei nº 1.413/1975, foi editada a Lei nº 6.803, de 2 de julho de 

1980, dispondo sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas 

de poluição. A terminologia “áreas críticas de poluição” decorre do art. 4º do Decreto-lei 

nº 1.413/1975. O perfil dessa norma, no entanto, é mais como um zoneamento industrial 

do que de limites à emissão de poluentes. 

 

O diploma legal editado durante a ditadura mais afeito ao tema da preservação ambiental 

é a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabelece uma Política Nacional do Meio 

Ambiente. É essa norma que hoje fundamenta a elaboração de Estudo de Impactos 

Ambientais (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), necessários na 

elaboração e na avaliação de empreendimentos que podem causar impacto ambiental. A 

Lei também criou uma estrutura denominada Sistema Nacional do Meio Ambiente. 

 

O órgão superior do Sistema era o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Hoje, o CONAMA é um órgão consultivo e deliberativo, cuja função do CONAMA é 

assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes 

governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. O órgão superior é o 

Conselho de Governo. 

 

Com estrutura muito semelhante à original, o Sistema hoje conta ainda com a Secretaria 

do Meio Ambiente da Presidência da República, como órgão central; o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Instituto Chico 
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Mendes de Conservação da Biodiversidade (Instituto Chico Mendes), como órgãos 

executores; os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, 

projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação 

ambiental, como órgãos seccionais; e os órgãos ou entidades municipais, responsáveis 

pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições, como 

órgãos locais. 

 

Nos termos do art. 3º da Lei nº 6.938/1981, a poluição é definida como a degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a 

saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às atividades 

sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. 

 

As atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ficam sujeitas a licenciamento e 

revisão. É também mantido um Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente 

poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais. 

 

O art. 4º, I, da Lei nº 6.938/1981 apresenta um conceito análogo ao de Desenvolvimento 

Sustentável como objetivo da Política Nacional do Meio Ambiente. O princípio-poluidor 

pagador aparece como outro objetivo no art. 4º, VII. 

 

Quanto aos padrões ambientais, o CONAMA é a entidade responsável por estabelecer 

normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves 

e embarcações, bem como estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e 

à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos. 

 

Pereira Jr. (2007) comenta que a Constituição Federal de 1988 teria incorporado o 

conteúdo da Lei nº 6.938/1981, que estaria substanciado na competência comum que, nos 

termos do art. 22, VI, União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm de proteger o 

meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. A Lei em si faz 

referência a esse dispositivo constitucional e também ao que destaca a competência 

comum para legislar-se sobre preservar as florestas, a fauna e a flora, na forma do art. 23, 

VII. 

 

Com efeito, na Constituição de 1967, antes ou depois da Emenda Constitucional nº 1, de 

17 de outubro de 1969, sequer havia menção ao meio ambiente. A Lei nº 6.938/1981 

estava fundamentada na competência que a União tinha para legislar sobre defesa e 

proteção da saúde; jazidas, minas e outros recursos minerais; florestas, caça e pesca; águas 

e energia elétrica. A preocupação se fazia mais por conta de segurança nacional do que 

por interesse na preservação ambiental. 

 

Outro dispositivo da Constituição de 1988 a que a Lei nº 6.938/1981 atualmente faz 

referência é o art. 225, segundo o qual: 

 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações”. 
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Trata-se de dispositivo constitucional inspirado pela Declaração de Estocolmo e cujo 

conteúdo é semelhante ao do Princípio nº 1 da Declaração do Rio, que viria a ser 

elaborada na CNUMAD. 

 

Um último aspecto notado por Pereira Jr. (2007) é que a Lei nº 6.938/1981 prevê uma 

definição de poluidor, classificando-o, nos termos de seu art. 3º, IV, como a pessoa física 

ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 

atividade causadora de degradação ambiental, sendo que uma das metas da Política 

Nacional do Meio Ambiente seria a imposição, ao poluidor, da obrigação de recuperar 

e/ou indenizar os danos causados, conforme o art. 4º, VII. A Constituição, por sua vez, 

traz no art. 225, § 3º, o mandamento de que as condutas e atividades consideradas lesivas 

ao meio ambiente sujeitem os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

 

Somente quase uma década após a promulgação da Constituição foi que foi editada uma 

Lei que efetivasse essas previsões. A Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe 

sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao 

meio ambiente, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabeleceu bases 

para essas punições. 

 

Seu art. 3º torna possível a responsabilização de pessoas jurídicas por infrações cometidas 

por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no 

interesse ou benefício da entidade. Essa responsabilização pode ser administrativa, civil 

ou penal. 

 

A Lei prevê como crime, em seu art. 54, a conduta de causar poluição de qualquer 

natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou 

que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. A pena é 

aumentada se a conduta causar poluição atmosférica que provoque a retirada de habitantes 

das áreas afetadas ou cause danos diretos à saúde da população e também se causar 

poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de 

uma comunidade. 

 

Outro instrumento jurídico federal que concorre para a proteção ambiental é a Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS). Nos termos do art. 3º, XVI, da Lei, resíduos sólidos são material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja 

destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos 

estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em 

corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em 

face da melhor tecnologia disponível. 

 

O princípio do poluidor-pagador aparece entre os princípios da PNRS, retomando o 

objetivo da Lei nº 6.938/1981. Os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, 

como o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais e o licenciamento e a revisão de atividades efetiva 

ou potencialmente poluidoras, são consideradas também instrumentos da PNRS. 
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O art. 30 da Lei nº 12.305/2010 estabeleceu também que a responsabilidade pelo ciclo de 

vida dos produtos deveria ser compartilhada entre fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Um dos objetivos dessa disposição é 

reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 

ambientais. 

 

2.2 A legislação federal sobre saneamento e acesso a recursos hídricos 

 

O Decreto-Lei nº 200, de 27 de fevereiro de 1967, é o diploma normativo que até hoje 

rege a organização da Administração Pública Federal. Uma das principais inovações por 

ele introduzidas foi a diferenciação entre órgãos da Administração Pública Direta e órgãos 

da Administração Pública Indireta. Essa divisão atendia à descentralização, uma das 

premissas que o Regime Militar tinha para a estrutura burocrática do país (FADUL; 

SOUZA, 2005). Segundo Barbosa e Silva (2010, p. 72-73), a pretensão dos militares era 

que as entidades da Administração Pública Indireta não se submetessem às regras do 

serviço público federal e pudessem manter um vínculo estreito com o setor privado. 

 

O Decreto-Lei nº 200/1967 originalmente apresentava três entidades típicas da 

Administração Pública Indireta. As Empresas Públicas, as Sociedades de Economia Mista 

e as Autarquias. Mais tarde, as fundações públicas foram incluídas nesse rol. 

 

As autarquias são, nos termos do art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 200/1967, o serviço 

autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para 

executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. Na década de 1990, 

essa modalidade de ente da Administração Pública Indireta passou a servir para a criação 

de agências reguladoras, entidades voltadas à regulação e supervisão de setores 

econômicos. O setor que lida com o uso e manejo de recursos hídricos hoje se submete a 

uma dessas agências. 

 

Inicialmente, a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, também conhecida como Lei das 

Águas, instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). A Política Nacional de Recursos 

Hídricos parte dos fundamentos de que a água é um bem de domínio público, um recurso 

natural limitado e dotado de valor econômico, que a gestão dos recursos hídricos deve 

sempre proporcionar o uso múltiplo das águas, ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades, entre outros. Seus 

objetivos envolvem assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. 

 

O SINGREH, por sua vez, foi concebido para coordenar a gestão integrada das águas; 

arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, 

a preservação e a recuperação dos recursos hídricos; e promover a cobrança pelo uso de 

recursos hídricos. Sua estrutura conta com órgãos de cúpula, como o Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos e a Agência Nacional de Águas (ANA), além de Conselhos, 

Comitês, Agências e outros órgãos regionais. 
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Na sequência da criação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do SINGREH, a Lei 

nº 9.984, de 17 de julho de 2000, criou a ANA, autarquia sob regime especial, com 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional, com a finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, integrante do SINGREH. A ANA é a agência reguladora 

do setor de recursos hídricos e dispõe de poder sancionatório. Sua atuação deve observar 

os fundamentos, objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, definidos na Lei nº 9.433/1997. 

 

A fim de cumprir com sua missão institucional, a ANA segue quatro linhas de ação (ANA, 

2020): 

 

• Regulação: a Agência regula o acesso e o uso dos recursos hídricos de domínio 

da União; os serviços públicos de irrigação (se em regime de concessão) e adução 

de água bruta; emite e fiscaliza o cumprimento de normas; e é a responsável pela 

fiscalização da segurança de barragens outorgadas por ela; 

• Monitoramento: acompanha a situação dos recursos hídricos do Brasil 

coordenando a Rede Hidrometeorológica Nacional e definindo regras de operação 

dos reservatórios das usinas hidrelétricas juntamente com o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS); 

• Aplicação da lei: coordena a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos, estimulando a participação de representantes dos governos, usuários e 

das comunidades; e 

• Planejamento: Elabora ou participa de estudos estratégicos em parceria com 

instituições e órgãos do poder público. 

 

O Decreto nº 3.692 de 19 de Dezembro de 2000, regulamentou a Lei nº 9.984/2000 e 

aprovou o regimento da ANA. A partir de então, a Agência foi definitivamente instalada. 

 

No campo do saneamento, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. Alguns princípios fundamentais 

estabelecidos pela Lei tinham já sentido análogo ao das resoluções internacionais acerca 

do tema, como o princípio da universalização do acesso, do abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de formas 

adequadas à saúde pública e à proteção do meio ambiente; eficiência e sustentabilidade 

econômica; e a adoção de medidas de fomento à moderação do consumo de água. 

 

A Lei nº 11.445/2007 define saneamento básico como um conjunto de serviços públicos, 

infraestruturas e instalações operacionais de: abastecimento de água potável; esgotamento 

sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas, nos termos de seu art. 3º, I. Previa-se que prestadores de serviços 

públicos de saneamento básico fornecessem à entidade reguladora todos os dados e 

informações necessários para o desempenho de suas atividades. 

 

No período recente, as atribuições da ANA em relação a saneamento básico foram 

consideravelmente expandidas pela Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020, chamada de 

novo marco regulatório do saneamento básico. Trata-se de dispositivo que modifica 

substancialmente a Lei nº 11.445/2007. 
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Em primeiro lugar, a Lei nº 14.026/2020 alterou o nome da ANA para Agência Nacional 

de Águas e Saneamento Básico. O princípio de universalização do acesso ao saneamento 

básico da Lei nº 11.445/2007 tornou-se o princípio de universalização do acesso e efetiva 

prestação do serviço.  

 

Se originalmente cabia aos prestadores de serviço de saneamento fornecer à entidade 

reguladora os dados e informações necessários, com a Lei nº 14.026/2020 a ANA adquiriu 

competência para instituir normas de referência para a regulação da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico. A autarquia pode inclusive estabelecer metas de 

universalização desses serviços, bem como o conteúdo mínimo para a prestação 

universalizada e para a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de 

saneamento básico. 

 

A ênfase em universalização perpassa todo o novo marco regulatório do saneamento 

básico. A norma exige para a execução de contratos cujo objeto seja a prestação ou 

concessão dos serviços públicos de saneamento básico a comprovação de que a entidade 

contratada pelo poder público tem capacidade econômico-financeira para viabilizar a 

universalização dos serviços na área de sua competência até o dia 31 de dezembro de 

2033. Essa comprovação terá que ser feita tanto para os contratos em vigor, quanto para 

aqueles que resultarem de processos licitatórios. 

 

O art. 11-B da Lei nº 14.026/2020 dispõe que universalização compreende o atendimento 

de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de 

esgotos até 31 de dezembro de 2033, combinada com metas de não intermitência do 

abastecimento, bem como de redução de perdas e de melhoria dos processos de 

tratamento. O prazo para que essas metas sejam incorporadas aos contratos correntes é o 

dia 31 de março de 2022. 

 

Os Municípios deverão realizar processos licitatórios que permitam que empresas 

públicas e privadas compitam pela prestação dos serviços públicos de saneamento básico. 

É facultado aos Municípios se organizarem coletivamente na forma de blocos para 

tornarem seus processos licitatórios mais atrativos. 

 

A situação do acesso a saneamento básico é realmente alarmante e distancia o país dos 

compromissos constantes dos documentos que ele mesmo referendou no âmbito 

internacional. O Ministério do Desenvolvimento Regional mantém o Sistema Nacional 

de Informações sobre Saneamento (SNIS) e os dados dessa plataforma indicam que, em 

2018, 83,6% era atendida pela rede de água, mas apenas 53,2% contavam com o 

atendimento de rede de esgoto. 

 

A Lei nº 14.026/2020 foi editada no espírito de mudar radicalmente essa situação no 

espaço de pouco mais de uma década. Cabe acompanhar sua aplicação e fiscalizar seu 

cumprimento e seus resultados. Caso venha a gerar o efeito anunciado, o Brasil terá dado 

conta de uma meta dos ODS e poderá ajudar outros países a superarem seus obstáculos 

na matéria. 

 

2.3 A legislação federal sobre poluição do ar 

 

Como mencionado no começo desta seção, o primeiro instrumento legal voltado ao tema 

da poluição no Brasil foi o Decreto-Lei nº 1.413/1975, centrado na poluição do meio 
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ambiente provocada por atividades industriais. Sua regulamentação adveio do Decreto nº 

76.389, de 3 de outubro de 1975, que efetivamente define poluição industrial como 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio-ambiente, 

causadas por qualquer forma de energia ou de substância, sólida, líquida ou gasosa, ou 

combinação de elementos despejados pelas indústrias, em níveis capazes, direta ou 

indiretamente, de prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criar 

condições adversas às atividades sociais e econômicas, ocasionar danos relevantes à flora, 

à fauna e a outros recursos naturais. 

 

Porém, tal como no caso da Lei nº 6.803/1980, não há previsão de parâmetros de poluição, 

mesmo por parte dos estabelecimentos industriais. Esse tipo de controle aparece primeiro 

na Resolução CONAMA nº 18, de 6 de maio de 1986, que criou o Programa de Controle 

de Poluição do Ar por veículos Automotores (PROCONVE), tendo em vista a poluição 

atmosférica oriunda de veículos automotores dos ciclos Otto e Diesel. O PROCONVE 

tinha a característica de já estabelecer, em termos quantitativos, os limites máximos de 

emissão de poluentes do ar para os motores e veículos automotores novos 

comercializados a partir do final da década de 1980. 

 

Pereira Jr. (2007) destaca a criação do Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar 

(PRONAR), por meio da Resolução CONAMA nº 5, de 15 de junho de 1989. O PRONAR 

foi criado como um instrumento básico de gestão ambiental para proteção da saúde e 

bem-estar das populações e melhoria da qualidade de vida com o objetivo de permitir o 

desenvolvimento econômico e social do País de forma ambientalmente segura, pela 

limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica.  

 

Ele definia limites máximos de emissão a quantidade de poluentes permissível de ser 

lançada por fontes poluidoras para a atmosfera. O PRONAR estabelecia padrões 

nacionais de qualidade do ar, acompanhados por uma Rede Básica e Monitoramento, bem 

como previa ações de curto, médio e longo prazos. 

 

A Resolução CONAMA nº 5/1989 tornou o PROCONVE um instrumento do PRONAR 

e criou o Programa Nacional de Controle da Poluição Industrial (PRONACOP), também 

como instrumento do PRONAR, ao lado de outros programas6. O IBAMA ficava definido 

como a entidade competente para gestão do PRONAR. 

 

No ano seguinte, a Resolução CONAMA nº 3, de 28 de junho de 1990, tendo em conta a 

necessidade de ampliar o número de poluentes atmosféricos passíveis de monitoramento 

e controle no País, estabeleceu padrões primários e secundários de qualidade de ar para a 

emissão de diversas substâncias. Essa lista incluía partículas totais em suspensão 

(material particulado), fumaça (CO2 principalmente), partículas inaláveis, dióxido de 

enxofre, monóxido de carbono, ozônio e dióxido de nitrogênio. 

 

Também em complemento à Resolução CONAMA nº 5/1989, a Resolução CONAMA nº 

8, de 6 de dezembro de 1990, estabeleceu limites máximos de emissão de poluentes no ar 

para processos de combustão externa de fontes fixas de poluição. A Resolução CONAMA 

nº 8/1990 identifica que a poluição veicular, já regulada pelo PROCONVE, e a poluição 

industrial seriam as duas principais fontes de poluição atmosférica no país.  

 

 
6 O Programa Nacional de Avaliação da Qualidade do Ar; o Programa Nacional de Inventário de Fontes 

Poluidoras do Ar; e os Programas Estaduais de Controle da Poluição do Ar. 



 

OCDE: SUSTENTABILIDADE E CRESCIMENTO VERDE 634 

Diante disso, e considerando-se que que, entre toda a tipologia industrial, os processos de 

combustão externa constituir-se-iam no maior contingente de fontes fixas de poluentes 

atmosféricos, estaria justificada a necessidade de regular-se também as fontes fixas de 

poluição. A Resolução estabelece limites máximos de emissão, por fontes fixas, para 

partículas totais em suspensão (material particulado), fumaça, partículas inaláveis, 

dióxido de enxofre, monóxido de carbono, ozônio, e dióxido de nitrogênio, as mesmas 

substâncias de que trata a Resolução CONAMA nº 3/1990. 

 

Os limites máximos de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas foram 

substancialmente modificados pela Resolução CONAMA nº 382, de 26 de dezembro de 

2006, tendo em vista a situação da poluição atmosférica e os avanços tecnológicos 

ocorridos desde 1990. A regulação se tornou muito mais detalhada e abrangente. 

 

Pereira Jr. (2007, p. 7) lista os itens que passam a ter limites máximos específicos de 

emissão para fontes fixas a partir da Resolução CONAMA nº 382/2006: 

 
“[V]ários tipos de combustíveis, entre os quais óleo pesado, gás natural e 

derivados de madeira, e de instalações, tais como usinas termelétricas, turbinas 

a gás, unidades de produção de vapor, fábricas de celulose e papel, unidades 

de fusão de chumbo, processamento primário de alumínio, fornos de fusão de 

vidro, indústria de cimento Portland, produção de fertilizantes, ácido fosfórico, 

ácido sulfúrico e ácido nítrico, siderurgia e unidades de pelotização de minério 

de ferro”. 

 

A alteração foi substancial a ponto de levar o CONAMA e expedir a Resolução 

CONAMA nº 436, de 22 de dezembro de 2011, a fim de estabelecer os limites máximos 

de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou que tivessem 

solicitado Licença de Instalação antes do dia 2 de janeiro de 2007, data da entrada em 

vigor da Resolução CONAMA nº 382/2006. Manteve-se a fixação de limites 

considerando o poluente e a tipologia de fonte. 

 

No que diz respeito à poluição decorrente de veículos automotores, o PROCONVE, desde 

sua criação em 1986, foi objeto de uma série de Resoluções do CONAMA. Essas normas 

buscavam atualizar o Programa, bem como adequá-lo às fontes legais que iam sendo 

editadas. 

 

A própria legislação de trânsito passou a exigir o controle de emissão de poluentes por 

parte dos veículos. A Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, conhecida como Código 

de Trânsito Brasileiro, por exemplo, prevê em seu art. 104 que os veículos em circulação 

terão seu controle de emissão de gases poluentes e de ruído avaliadas mediante inspeção 

pelo CONAMA. 

 

Outro aspecto que merece destaque é a Resolução CONAMA nº 297, de 26 de fevereiro 

de 2002, que estabeleceu os limites para emissões de gases poluentes especificamente por 

ciclomotores, motociclos e veículos similares novos. Essa Resolução criou o Programa 

de Controle da Poluição do Ar por Motociclos e Veículos Similares (PROMOT). 

 

Atualmente, o PROCONVE para veículos automotores leves novos de uso rodoviário se 

encontra na sexta fase (L6), regida pela Resolução CONAMA nº 415, de 24 de setembro 

de 2009. A sétima fase (L7) entrará em vigor a partir de 2022 e seu andamento é objeto 
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da Resolução CONAMA nº 492, de 20 de dezembro de 2018, que também irá reger a 

oitava fase (L8). 

 

O PROCONVE para o controle das emissões de gases poluentes e de ruído para veículos 

automotores pesados novos de uso rodoviário está na sétima fase (P7), sob a Resolução 

CONAMA nº 403, de 11 de novembro de 2008. A oitava fase (P8) entra em vigor em 

2022, conforme a Resolução CONAMA nº 490, de 16 de novembro de 2018. 

 

O PROMOT por motociclos e veículos similares se encontra na quarta fase (M4), nos 

termos da Resolução CONAMA nº 432, de 13 de julho de 2011, e da Resolução 

CONAMA nº 456, de 29 de abril de 2013. A quinta fase (M5) terá início em 2023, na 

forma da Resolução CONAMA nº 493, de 24 de junho de 2019. 

 

As fases do PROCONVE para veículos automotores pesados e o PROMOT estabelecem 

padrões semelhantes aos padrões europeus de emissões (EURO). A tabela a seguir 

relaciona os padrões análogos: 

 

 Euro IV (2005) Euro V (2009) Euro VI (2014) 

P7  X  

P8   X 

M4 X   

M5  X  

 

Mais recentemente, foi editada a Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 

2018, dispondo sobre padrões de qualidade de ar. Essa Resolução revogou alguns itens 

da Resolução CONAMA nº 5/1989 e a Resolução CONAMA nº 3/1990. Com ela, foram 

implementados os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no 

guia de qualidade do ar, de 2005 (OMS, 2005). 

 

Passou-se a definir poluente atmosférico como qualquer forma de matéria em quantidade, 

concentração, tempo ou outras características, que tornem ou possam tornar o ar 

impróprio ou nocivo à saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos materiais, 

à fauna e flora ou prejudicial à segurança, ao uso e gozo da propriedade ou às atividades 

normais da comunidade. Os poluentes atmosféricos relevantes para aferição passaram a 

ser o material particulado MP10, o material particulado fino MP2.5, o dióxido de enxofre, 

o dióxido de nitrogênio, o ozônio, a fumaça, o monóxido de carbono, as partículas totais 

em suspensão e o chumbo. 

 

Na área de emissão de poluentes para a atmosfera por veículos, o Brasil tem conseguido 

incrementar sua regulação e já se aproxima dos padrões internacionais. Para veículos 

pesados e motocicletas, o país procura adotar normas mais próximas daquelas aplicadas 

na União Europeia. Para a poluição em geral, buscou-se adotar critérios definidos pela 

OMS. 

 

O fato da regulação ser feita no âmbito do CONAMA permitiu que ela rapidamente se 

readaptasse às novas realidades tecnológicas e a padrões internacionais. As diversas 

alterações nas normas para poluição por fontes fixas ou por veículos apontam no sentido 

de seu contínuo incremento e aproximação com as melhores práticas disponíveis. 
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3. A visão da OCDE sobre a dimensão ambiental da qualidade de vida no Brasil: 

indicadores 

 

A OCDE tem cada vez mais se afirmado um foro global de estabelecimento de boas 

práticas de políticas públicas e de governança. O Brasil divide com a Organização uma 

série de dados sobre a situação do país em diferentes aspectos, permitindo que seja feita, 

na forma de indicadores, uma comparação objetiva entre os resultados de políticas 

realizadas no país com aquelas conduzidas em países membros da OCDE e com outros 

que também contribuam fornecendo dados próprios à entidade. 

 

A poluição atmosférica, o manejo da água doce e o saneamento são objeto de alguns 

desses indicadores. Na presente seção, serão apresentados aqueles que dizem respeito a 

esses temas e que contam com dados referentes à situação do Brasil, com uma explicação 

breve do que compõe cada indicador e de onde provêm as informações referentes ao 

Brasil. Quando disponíveis, foram destacados também os índices que diziam respeito à 

média ou ao total da OCDE; aos EUA; à Alemanha; e ao México. 

 

3.1 Efeitos da poluição do ar 

 

Entende-se que o material particulado fino (MP2.5) pode ser inalado e causar sérios 

problemas de saúde, incluindo doenças respiratórias e cardiovasculares, tendo seus efeitos 

mais graves em crianças e idosos. Demonstrou-se que a exposição ao MP2.5 aumenta 

consideravelmente o risco de doenças cardíacas e derrames. 

 

Com base nisso, são feitas estimativas de custo, tomando-se em consideração apenas os 

custos de mortalidade prematura. Eles são calculados usando estimativas de “Valor 

Estatístico da Vida” (VSL) e o número de mortes prematuras atribuíveis ao material 

particulado presente no ambiente. 

 

As informações que compões o indicador são da base Air quality and health: Mortality 

and welfare cost from exposure to air pollution, da OCDE. Os dados vêm do relatório 

Global Burden of Disease Study, do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME), 

de 2017. Os custos de bem-estar são estimados pela metodologia empregada no relatório 

The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century: Results from the 

BRIICS and the OECD Countries, da OCDE. 

 

O IHME utiliza diversas fontes na elaboração do Global Burden of Disease Study. Para o 

Brasil, servem de referência os censos demográficos e a Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios (PNAD) feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

a Pesquisa Nacional sobre Saúde Materno-Infantil e Planejamento Familiar (PNSMIPF), 

conduzida pela Sociedade Civil Bem Estar Familiar no Brasil (BEMFAM), o Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, a Pesquisa nacional de 

demografia e saúde da criança e da mulher (PNDS 2006), do Centro Brasileiro de Análise 

e Planejamento (CEBRAP) e as bases de dados de mortalidade da ONU e da OMS. 

 

Nos gráficos a seguir, o Brasil aparece em vermelho; o total da OCDE, em azul; os EUA, 

em roxo; a Alemanha, em laranja; e o México em verde. 
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Figura 13.1: Mortalidade, Por milhão de habitantes, 2017 ou mais recente disponível até então 

 
Fonte: OCDE (2020a)   

 

Figura 13.2: Mortalidade, Por milhão de habitantes, 2006 – 2017 

 

 
Fonte: OCDE (2020a) 

 

a) Exposição à poluição do ar 
 

O MP2.5 é o poluente do ar que apresenta o maior risco à saúde em todo o mundo, afetando 

mais pessoas do que qualquer outro poluente. A exposição crônica ao MP2.5 aumenta 

consideravelmente o risco de doenças respiratórias e cardiovasculares. Os dados desse 

indicador referem-se à exposição da população a mais de 10 microgramas/m3 e são 

expressos como médias anuais. 
 

As informações que compões o indicador são da base Air quality and health: Exposure 

to PM2.5 fine particles - countries and regions, da OCDE. Os dados vêm do relatório 

Global Burden of Disease Study, do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde (IHME), 

de 2017. Os custos de bem-estar são estimados pela metodologia empregada no relatório 

The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century: Results from the 

BRIICS and the OECD Countries, da OCDE. 
 

O IHME utiliza diversas fontes na elaboração do Global Burden of Disease Study. Para o 

Brasil, servem de referência os censos demográficos e a PNAD feitos pelo IBGE, a 

PNSMIPF, conduzida pela BEMFAM, o SIM do Ministério da Saúde, a PNDS 2006, do 

CEBRAP e as bases de dados de mortalidade da ONU e da OMS. 
 

Nos gráficos a seguir, o Brasil aparece em vermelho; o total da OCDE, em azul; os EUA, 

em roxo; a Alemanha, em laranja; e o México em verde. 
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Figura 13.3 - Exposição a MP2.5, Microgramas por metro cúbico, 2010 – 2017 

 
Fonte: OCDE (2020a) 

 
Figura 13.4 - Exposição a MP2.5, % da população, 2010 – 2017 

 
Fonte: OCDE (2020a) 
 

b) Captação de água 

 

A captação de água é definida como a água doce retirada das fontes de água subterrânea 

ou superficial, permanente ou temporariamente, e transportada para um local de uso. 

 

Se a água retornar a uma fonte de água superficial, a captação da mesma água pelo usuário 

a jusante é contada novamente na compilação de captações totais: isso pode levar à 

contagem dupla. Os dados incluem captações para abastecimento público de água, 

irrigação, processos industriais e resfriamento de usinas de energia elétrica. A água de 

mina e a água de drenagem estão incluídas, enquanto a água utilizada para a geração de 

hidroeletricidade é normalmente excluída. 

 

Este indicador é medido em m3 per capita e as informações são agregadas na base Water: 

Freshwater abstractions, da OCDE. A fonte de informações sobre o Brasil é a ANA.  

 

Nos gráficos a seguir, o Brasil aparece em vermelho; os EUA, em azul; a Alemanha, em 

roxo; e o México, em laranja. 
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Figura 13.5 - Total, m3/capita, 2010 – 2015 

 
Fonte: OCDE (2020a) 

 
Figura 13.6 - Total, m3/capita, 2015 

 
Fonte: OCDE (2020a) 

 

3.2  Tratamento de água poluída 

 

Este indicador apresenta taxas de conexão de tratamento de esgoto, ou seja, a 

porcentagem da população conectada a uma estação de tratamento de esgoto. 

“Conectado” significa realmente conectado a uma estação de tratamento de águas 

residuais através de uma rede pública de esgoto. Não são levadas em conta instalações 

privadas independentes, usadas onde os sistemas públicos não compensam 

economicamente. 

 

Esse indicador é medido em porcentagem e as informações são agregadas na base Water: 

Wastewater treatment, da OCDE. O Brasil faz o levantamento desses dados por meio do 

SNIS, do Ministério do Desenvolvimento Regional. 

 

Nos gráficos a seguir, o Brasil aparece em vermelho; a Alemanha, em azul; e o México, 

em roxo. 
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Figura 13.7 - Total, Porcentagem, 2013 – 2016 

 
Fonte: OCDE (2020a) 

 
Figura 13.8 - Total, Porcentagem, 2016 

 
Fonte: OCDE (2020a) 
 

De maneira geral, pode-se concluir que o Brasil aparece com uma taxa relativamente 

baixa de mortalidade por causas relacionadas à emissão de MP2.5. A exposição a material 

particulado fino tem, no Brasil, valores e tendência semelhantes ao total da OCDE.  

 

Quanto à captação de água, o total brasileiro em m3 per capita é notadamente baixo em 

relação à média de seus pares da OCDE. O ponto baixo do desempenho brasileiro nesses 

indicadores está mesmo no tratamento de água poluída, que reflete a péssima situação do 

acesso a serviços de saneamento básico no Brasil. Espera-se que o novo marco regulatório 

do saneamento básico enderece essa questão ao longo dos próximos anos. 

 

Importante notar que a base de dados estatísticos da OCDE (OCDE, 2020b) revela que 

há outros quatro indicadores apurados pela Organização que dizem respeito a recursos 

hídricos. Em nenhum deles constam dados sobre o Brasil, mas é certo que o país será 

avaliado também em seus termos, seja no processo de adesão, seja após seu ingresso 

definitivo. 

 

O primeiro desses critérios é o de Geração e descarte de água poluída. Trata-se de um 

indicador que descreve a geração de água poluída a partir de múltiplas variáveis 

considerando a fonte da poluição (industrial, urbana ou inespecífica); a forma de descarte 

(se em águas territoriais ou no mar); e os poluentes, medidos em termos de demanda 
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biológica de oxigênio (DBO)7, demanda química de oxigênio (DQO)8, per capita, por 

volume total, ou por substância (cádmio, cromo, cobre, nitrogênio, chumbo, fósforo, 

zinco e sólidos em suspensão). 

 

O segundo indicador é de Recursos de água doce. Os índices de cada país são expostos 

em bilhões de m3 de água, considerando-se uma média anual de longo prazo. Dada a 

conhecida abundância de recursos hídricos em seu território, o Brasil certamente terá 

destaque nesse critério.  

 

Em seguida, tem-se o indicador de Abastecimento de água. A medida é dada em milhões 

de m3 de água. Há dados referentes ao abastecimento de água para agricultura, 

manufatura, geração de energia, construção, mineração e uma série de outros segmentos 

econômicos, bem como sobre o abastecimento de água de reuso e água dessalinizada. 

Outra segmentação que é feita é entre água proveniente de sistemas públicos e de sistemas 

auto abastecimento ou através de outas fontes. 

 

Por fim, é apresentado o indicador de Capacidade de tratamento de estações de 

tratamento de água. Há dados sobre o número de estações de tratamento de água e sua 

capacidade é descrita em termos de DBO5, um teste no qual determinada amostra de água 

é mantida em temperatura constante pelo período de cinco dias, a fim de apontar-se o 

volume de oxigênio consumido no processo de degradação da matéria orgânica. Quanto 

menor a variação de oxigênio, menos poluída está a amostra. 

 

CONCLUSÕES 

 

É notável o grau de atenção que o Brasil tem conferido às áreas que compõem a dimensão 

ambiental da qualidade de vida. A tendência geral tem sido de aperfeiçoamento, mas 

alguns problemas estruturais e emergentes se fazem presentes. 

 

Na esfera internacional, o país vem, de maneira incremental e perene, assumindo 

compromissos desde o período do Regime Militar e atuando de forma cada vez mais 

assertiva no campo do meio ambiente. Chama atenção que essa evolução se manteve em 

governos de diferentes orientações políticas, demonstrando o grau de compromisso. 

 

Internamente, essa tendência se confirma. A lógica tem sido inclusive de buscar equiparar 

os padrões nacionais às melhores práticas internacionais, especialmente no tema da 

poluição do ar. De maneira geral, o que se percebe é um fortalecimento contínuo de 

estruturas administrativas e regulatórias de governança, envolvendo diversos níveis da 

Administração Pública, como Sistema Nacional do Meio Ambiente, e concedendo-lhes 

certa autonomia, como se vê na possibilidade, introduzida pela Lei nº 14.026/2020, de 

Municípios estabeleçam entre si blocos para reduzir custos e gerar interesse para 

prestadores de serviços de saneamento. 

 

A evolução da situação da poluição atmosférica foi já verificada pela OCDE quando da 

elaboração da Environmental Performance Review do Brasil, em 2015 (OCDE, 2015a). 

Caso o marco regulatório do saneamento básico de fato gere resultados no sentido de 

 
7 Representa a quantidade de oxigênio consumido na degradação da matéria orgânica por processos 

biológicos em meio aquático. 
8 Representa a quantidade de matéria orgânica passível de oxidação por meios químicos em uma amostra 

líquida. 
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universalização da prestação do serviço, será outro ponto positivo a ser ressaltado pela 

OCDE no futuro. 

 

Nota-se, no entanto, que ainda há aspectos que podem ser fontes de dificuldades para o 

Brasil na governança e na gestão dos temas da dimensão ambiental da qualidade de vida. 

Primeiramente, ainda não se nota a construção de um pacto ou instrumento regulatório 

inclusivo e abrangente que permita lidar, do ponto de vista da governança, com os 

desequilíbrios de recursos hídricos no Brasil. Qualquer ferramenta de política pública 

elaborada nesse sentido deverá envolver Organizações da Sociedade Civil, bem como 

Governos Estaduais e Municipais em sua gestão. 

 

Outro ponto que pode gerar preocupação são ações do governo que possam levar à 

redução do engajamento da sociedade civil no tema. Menciona-se, por exemplo, o 

Decreto nº 9.806, de 28 de maio de 2019, que alterou a composição do CONAMA, no 

sentido da diminuição do número de membros e do estabelecimento de um rodízio para 

os membros que não integram a estrutura do governo federal. Um ponto fora da curva na 

construção histórica aqui abordada. 
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A OCDE vem se transformando em importante foro internacional para 

discutir o tema meio ambiente, auxiliando os países no alcance da 

“Agenda 2030” da Organização das Nações Unidas (ONU) e no incentivo 

à adoção de políticas e diretrizes para implementação dos diversos 

conceitos como crescimento verde e sustentabilidade.  

 

A presente pesquisa procura oferecer uma visão geral das atividades da 

OCDE para esse importante tema internacional: políticas públicas 

defendidas e regulações recomendadas, princípios, instrumentos legais e 

processo de supervisão. O trabalho examina como cada um dos conceitos 

evoluiu ao longo do tempo e, procura mostrar como a Organização vem 

acompanhando a evolução de cada um de seus membros, por meio de 

uma métrica própria, com indicadores de desempenho. Ainda, 

acompanha como cada membro vem implementando tais regras e 

instrumentos por intermédio das atividades do Secretariado e órgãos 

técnicos da OCDE. Todo esse material será apresentado e analisado pelos 

membros da Organização durante o processo de acessão do Brasil. 

 

Vera Thorstensen 


