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RESUMO
Nos últimos anos, diversas mudanças vêm motivando a busca por novos
modos de se pensar a relação entre sistemas produtivos e meio ambiente, e
consequentemente o papel da política pública ambiental. Este trabalho consiste em
um estudo de caso sobre a política de controle de emissão de poluentes
atmosféricos por fontes estacionárias no Estado de São Paulo. Por meio da análise
crítica dos resultados da implementação dos chamados “Decretos das Bacias
Aéreas” paulistas, são discutidas perspectivas para a promoção de inovações
através de políticas públicas no Estado. Por fim, é discutido o processo de revisão
desta normativa conforme apresentado ao Conselho Estadual de Meio Ambiente em
junho de 2012, sob a perspectiva da promoção de inovações por meio de política
ambiental.

Palavras-chave: Políticas públicas ambientais; qualidade do ar; controle de poluição
atmosférica por fontes estacionárias; ecoinovação.

ABSTRACT
Air quality and public policy: a case study on the air emissions from stationary
sources regulation in the State of São Paulo, Brazil
Over the past few years, the search for new ways of defining the relationship
between productive systems and the environment, including the roles of public policy,
has been intense. This work analyses the case of the State of São Paulo, Brazil
stationary air pollution sources control policy. A discussion on the process of review
of this normative as presented to the São Paulo State Environmental Council in June
2012 is undertaken, under the perspective of ecoinnovation promotion through
environmental policy.

Keywords: Environmental policy; air quality; atmospheric pollution control in
stationary sources; ecoinnovation.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS
Nos últimos anos, vem sendo grande a busca por novos modos de se
pensar a relação sistemas produtivos e meio ambiente, e consequentemente o papel
da política pública ambiental ou, falando mais amplamente, de políticas públicas em
geral naquilo que tange questões ambientais. Em perspectiva, vem se tornando
evidente a diversos atores políticos, econômicos e sociais a necessidade de
provocar transformações em sistemas de produção de bens e serviços cujo principal
(e substancial) desafio é o de buscar melhoras de qualidade ambiental sem perda de
competitividade e indução de êxodo de firmas em escala nacional e regional – um
desafio que não é novo, mas que assume proporções inéditas. Uma forma sintética
de formular esta problemática poderia ser a seguinte: o que o Poder Público de uma
determinada esfera pode (ou deve) fazer para motivar eficientemente o setor
produtivo a aprimorar seu desempenho ambiental, com impactos positivos na
competitividade do ambiente de negócios?
Segundo a OCDE (OCDE, 2010), há diversos canais concorrentes por meio
dos quais uma determinada política pública de caráter ambiental pode afetar a
competitividade. De modo geral, estes impactos podem ser positivos – melhoria na
utilização de recursos, melhoria no relacionamento com partes interessadas,
diferenciação de produtos, melhoria de acesso a mercados e criação de novos
negócios; ou podem também ser negativos, na forma de demanda reduzida,
aumento nos preços de insumos, imposição de custos de transação, introdução de
novos elementos de custo nas empresas ou, mais amplamente, impactos negativos
na produtividade. Este quadro se torna crescentemente mais complexo no atual
cenário de intensa globalização, que traz ao mesmo tempo elementos indutores de
melhorias ambientais – através do alastramento dos altos padrões de empresas
multinacionais e difusão de conhecimento e tecnologias, por exemplo –, e
desestímulos a políticas potencialmente criadoras de custos, oriundos por exemplo
da intensa competição por parte de economias que atuam com padrões ambientais
lenientes (id., ibid.).
Cada vez mais, se consolida internacionalmente como uma vertente de
destaque o estudo do papel da governança ambiental pública com relação a seus
efeitos na competitividade. Esta tarefa vem sendo empreendida a partir de uma série
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de recortes, incluindo estudos no nível das empresas visando estabelecer uma
conexão entre desempenho ambiental e desempenho de ações em mercados de
capital; estudos setoriais ou nacionais buscando correlações entre políticas
ambientais e produtividade, fluxos comerciais ou decisões sobre investimentos; ou
mesmo estudos que buscam prever o impacto de novas políticas ambientais na
competitividade (id., ibid.).
Dentre estas possibilidades de articulação entre políticas ambientais e
competitividade, um eixo certamente interessante consiste no estudo da relação
entre políticas ambientais e inovação. Foi especialmente a partir da década de 2000,
após as contribuições pioneiras de René Kemp (KEMP, 1997), Michael Porter e
Klaas Van der Linde (PORTER & VAN DER LINDE, 1995) e outros autores, que as
discussões sobre políticas públicas ambientais se tornaram especificamente
permeadas por preocupações relacionadas aos processos de mudança tecnológica
(JAFFE et alli, 2003). A OCDE, por exemplo, tem trabalhado esta problemática
intensamente e por diversas abordagens, incluindo temas de alta importância e
complexidade como a questão dos quadros de políticas públicas ambientais e
promoção da inovação (OCDE, 2009a); mensuração de indicadores de inovação em
tecnologias ambientalmente superiores (OCDE, 2009b); manufatura sustentável e
ecoinovação (OCDE, 2009c); crescimento econômico verde (OCDE, 2009d);
relações

entre

políticas

ambientais

e

competitividade

(OCDE,

2010);

ou

características do desenho das políticas públicas ambientais e inovações
tecnológicas (JOHNSTONE & KALAMOVA, 2010), entre outros.
Para JAFFE et alli (2003), além da intrínseca relação entre inovação e
competitividade, há dois elementos centrais que vêm levando pesquisadores a
privilegiar a incorporação das lógicas da inovação no debate sobre políticas
ambientais. Em primeiro lugar,

“o impacto ambiental de atividades sociais e econômicas é
profundamente afetado pelo ritmo e pela direção da mudança
tecnológica. Novas tecnologias podem provocar ou facilitar o
aumento da poluição, ou podem mitigar ou substituir atividades
poluidoras existentes. Ademais, devido ao fato de que muitos
problemas ambientais e respostas políticas são avaliados em
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horizontes temporais de décadas e séculos, o impacto cumulativo
das mudanças tecnológicas provavelmente será grande”. (JAFFE, et
alli, 2003, p. 463)1.

Ademais, nas palavras destes autores,

“as (...) intervenções das políticas ambientais criam novas
limitações e incentivos que afetam o processo de mudança
tecnológica. Estes efeitos induzidos da política ambiental na
tecnologia podem ter implicações substantivas na análise normativa
de decisões sobre políticas. Eles podem ter consequências
quantitativamente importantes no contexto de análises de custobenefício ou custo-eficiência destas políticas. Podem também ter
implicações maiores para análises de bem-estar, pois os processos
de mudança tecnológica são caracterizados por externalidades e
falhas de mercado com consequências maiores do que aquelas
associadas a questões ambientais”. (id., ibid.)2.

Em linha com esta tendência e tendo em mente nossos propósitos práticos,
questionamos: no Brasil, ou mais especificamente no Estado de São Paulo, como
podemos melhorar nossas políticas públicas ambientais a partir da incorporação das
lógicas da mudança técnica e da competitividade, de forma atingir nossos objetivos
de política ambiental juntamente com objetivos de política de desenvolvimento? A
literatura é muito clara no sentido de rejeitar a existência de fórmulas ou receitas de
sucesso (podemos mencionar aqui o trabalho de René Kemp e Serena Pontoglio
(KEMP & PONTOGLIO, 2008) como bastante enfático neste ponto em particular),
mas ainda assim indagamos: quais são os fatores de sucesso de uma política
ambiental, no que diz respeito à sua capacidade de induzir a mudança técnica próambiente, com impactos relevantes na competitividade? Quais são os elementos a

1

N.A.: Tradução livre por parte do autor a partir do original em língua inglesa.

2

Idem.
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partir dos quais devemos observar um contexto específico de modo a estabelecer
uma leitura que nos permita vislumbrar soluções eficazes? Qual a diferença entre
uma política ambiental ineficaz, uma política ambiental eficaz para a resolução do
problema ambiental alvo mas ineficaz sob as perspectiva da competitividade e da
inovação, e uma política ambiental eficaz tanto sob a perspectiva ambiental, quanto
sob as perspectiva da competitividade e da inovação?

1.1 Objetivos
Neste trabalho, nosso intuito será buscar esta articulação entre políticas
ambientais e competitividade a partir do recorte da (eco)inovação, no contexto de um
caso concreto de reforma normativa – a revisão dos regramentos paulistas de
gestão da qualidade do ar definidos usualmente como “Decretos das Bacias Aéreas”
(SÃO PAULO (ESTADO), 2006; SÃO PAULO (ESTADO), 2007), que ocorreu ao
longo dos anos de 2009-12 no âmbito do Conselho Estadual de Meio Ambiente do
Estado de São Paulo (CONSEMA). Optamos por uma abordagem mais focada na
avaliação da configuração da política pública por meio de uma análise focada em
elementos teóricos, de teor mais qualitativo, do que na mensuração dos seus efeitos
diretos sobre a inovação, com base na premissa de que os efeitos sobre a inovação
do mecanismo estudado foram pequenos.
Cabe introduzir brevemente o contexto deste processo de revisão, central
para esta dissertação, mostrando como ele condicionou a estrutura deste trabalho.
Em 2009, o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo
(CONSEMA) promulgou uma Resolução Conjunta entre as Secretarias de Estado da
Saúde e do Meio Ambiente, criando um grupo de trabalho para “revisar os padrões
de qualidade do ar e aprimorar a gestão integrada da qualidade do ar no Estado de
São Paulo” (SÃO PAULO (ESTADO) - SMA/SS-SP, 2009). A partir dos trabalhos
deste grupo, o Conselho aprovou relatório que estabeleceu novos valores para os
padrões de qualidade do ar vigentes no Estado de São Paulo, baseados nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde (SÃO PAULO (ESTADO) – SMA,
2011), estabelecendo também a necessidade de revisão conjunta dos regramentos
de controle de poluição por fontes fixas que seriam afetados pelos novos padrões
(notadamente, o Título III do Decreto Estadual 8.468/1976, e alterações posteriores
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(SÃO PAULO (ESTADO), 1976; SÃO PAULO (ESTADO), 2004; SÃO PAULO
(ESTADO), 2006; SÃO PAULO (ESTADO), 2007)).
Esta revisão dos regramentos de licenciamento ambiental de fontes
estacionárias de poluição atmosférica, conjuntamente aos padrões da qualidade do
ar, foi motivada por uma percepção bastante ampla, por parte de outros setores de
governo como também da indústria, de que a regulamentação ambiental vigente se
havia tornado obsoleta e passado a consistir um gargalo à competitividade do
Estado, com justificativas frágeis em termos ambientais e de saúde pública. Isso se
deu especialmente (como demonstraremos adiante) por conta do desenho
inadequado dos instrumentos de gestão da qualidade do ar e licenciamento
ambiental, que incluíam um mecanismo de mercado que se mostrou ineficaz, assim
como de tópicos na esfera da implementação. Na prática, como demonstraremos,
especialmente no caso dos poluentes secundários (compostos orgânicos voláteis e
óxidos de nitrogênio, precursores do ozônio troposférico) o desenho inadequado do
mecanismo de compensação de emissões criou barreiras ambientais e passou a
constituir, devido a seu funcionamento deficiente, entrave para setores industriais
importantes da economia paulista como o automotivo, o aeronáutico, o petroquímico,
o vidreiro e o de fabricação de cimento, entre outros – os mais intensivos nas
emissões destes poluentes secundários, juntamente com as fontes móveis. Por este
motivo, optamos por trabalhar de forma detalhada especificamente o tema dos
instrumentos de mercado, como veremos a seguir.
Considerando esta necessidade de revisão normativa das regras de
licenciamento da indústria, no tocante a suas emissões atmosféricas, foi
estabelecido um novo Grupo de Trabalho, desta vez conformado pelas Secretarias
de Estado de Meio Ambiente, Saúde e Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, com a missão de apresentar minuta de Decreto revendo a
regulamentação de controle de poluição atmosférica por fontes estacionárias. Esta
minuta foi apresentada ao Conselho Estadual de Meio Ambiente na sua 296ª
Reunião Ordinária, realizada em junho de 2012; até a data de conclusão deste
trabalho a referida minuta ainda não havia sido promulgada na forma de um novo
Decreto.
Nossa proposta nesta dissertação consiste em utilizar este caso como

21

laboratório para analisar empiricamente uma faceta da relação entre políticas
públicas ambientais e competitividade no Estado de São Paulo, terceira maior
economia da América Latina, buscando enfocar a questão da competitividade
através do prisma da promoção da ecoinovação. Metodologicamente, optamos por
uma abordagem pautada pelo foco na análise do desenho das políticas (“policy
design”), em linha com o entendimento que vem ganhando força entre estudiosos
nos últimos anos de que a pesquisa do impacto de instrumentos ambientais na
inovação e na competitividade deve tentar observar os instrumentos de política em
maior detalhe (KEMP & PONTOGLIO, 2008), buscando superar o generalismo de
debates como “comando-e-controle” versus “instrumentos de mercado”, por
exemplo. Em nosso trabalho, esta diretiva se traduz em um esforço de dissecação
da política ambiental que é nosso objeto, contemplando a análise do desenho do
sistema regulatório como um todo mas mirando um foco mais detalhado no desenho
dos instrumentos de mercado de compensação de emissões, em linha com a
premissa de que o desenho e a implementação inadequados destes instrumentos
em particular constituíam os entraves mais significativos ao sucesso da política
pública em promover inovações.
Podemos definir este trabalho, portanto, como uma tentativa de dissecação
da normativa paulista que regula o controle de poluição atmosférica por fontes
estacionárias, objetivando identificar os elementos do desenho desta política (policy
design) que são favoráveis ou desfavoráveis à inovação, sempre que possível
discutindo também outros efeitos perceptíveis na competitividade. Nosso esforço é,
deste modo, um esforço prático de discussão da governança ambiental brasileira e
paulista, voltado a fundamentar e responder a seguinte questão: “como podemos
aprimorar as políticas de gestão da qualidade do ar no Estado de São Paulo,
considerando

explicitamente

a

relação entre

política

pública

ambiental e

competitividade, assim como sua capacidade de promoção de (eco)inovações?”
A primeira seção traz uma breve apresentação dos conceitos de inovação e
ecoinovação, seguida por uma discussão sobre a relação da ecoinovação com o
tema da governança pública ambiental, e de uma leitura mais focada no tema do uso
do mecanismo de compensação de emissões por fontes estacionárias como
instrumento de política ambiental.
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Na primeira parte desta seção, o conceito de ecoinovação é apresentado
através de uma definição operacional, propostas de tipologia e instrumentos para
sua mensuração. Na segunda parte, a discussão entre governança pública
ambiental e ecoinovação é apresentada conforme discutida por dois referenciais
teóricos a respeito do tema – a saber, a visão neoclássica sobre a relação entre
política pública e ecoinovação, na forma de uma apresentação guiada pelo trabalho
de Adam Jaffe, Richard Newell e Robert Stavins nos Estados Unidos (JAFFE et alli,
2003), ainda bastante focada nos macromodelos regulatórios; e uma visão de teor
evolucionário baseada principalmente no trabalho do economista holandês René
Kemp

e seus colaboradores (KEMP, 1997; KEMP, 2000a; KEMP, 2000b;

ANDERSEN & KEMP, 2004; KEMP & FOXON, 2007a; KEMP & FOXON, 2007B;
KEMP & PARTO, 2005; KEMP & PONTOGLIO, 2008), já bastante preocupada com
o detalhamento das políticas públicas. Nesta última parte, perpassaremos o trabalho
seminal de Michael Porter e Claas van de Linde identificado com a máxima “verde e
competitivo” (PORTER E VAN DER LINDE, 1995). Por fim, trazemos na terceira
parte uma revisão sobre a racional e experiências passadas relativas ao uso do
mecanismo de compensação de emissões como instrumento de política ambiental,
em nível mundial, objetivando reunir o que podemos definir como as condições de
sucesso para sua implementação como parte da política pública de gestão da
qualidade do ar. Nesta terceira parte, a discussão detalhada dos instrumentos de
mercado se deve à percepção de que especificamente foi o desenho e a
implementação deste mecanismo em particular, que em São Paulo foi implementado
pelos atos normativos definidos usualmente como “Decretos das Bacias Aéreas”
(SÃO PAULO (ESTADO), 2006; SÃO PAULO (ESTADO), 2007), que acabou
constituindo os entraves mais significativos.
Na seção seguinte, trazemos à baila o tema concreto da experiência com
instrumentos de mercado no contexto da política de gestão da qualidade do ar no
Estado de São Paulo. Primeiramente apresentamos uma discussão sobre os
antecedentes que levaram à decisão de incorporar mercados de compensação de
emissões como instrumentos efetivos da política pública ambiental paulista; dando
sequência, apresentamos em maior detalhe a política pública proposta em São
Paulo a partir de 2004 (SÃO PAULO (ESTADO), 2004) e suas sucessivas revisões
(SÃO PAULO (ESTADO), 2006; SÃO PAULO (ESTADO), 2007); e por fim trazemos
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ao debate a nova proposta de revisão das regulamentações de controle de poluição
atmosférica no Estado de São Paulo, aprovada pelo Conselho Estadual de Meio
Ambiente em 2012 mas ainda não promulgada pelo Governo do Estado de São
Paulo (SÃO PAULO (ESTADO). CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
(2012)),

discutindo

o

potencial

dos

mecanismos

revistos

em

promover

equilibradamente a melhoria da qualidade do ar e da competitividade econômica do
Estado de São Paulo.
Concluindo o trabalho, procuraremos em nossas considerações resgatar a
discussão estabelecida sobre o papel da política pública ambiental na promoção da
competitividade e da ecoinovação e o caso concreto avaliado, buscando extrair
recomendações para o desenvolvimento futuro da política pública paulista de gestão
da qualidade do ar.
Cabe fazer alguns breves comentários a respeito de como pretendemos
trabalhar o tema neste trabalho. Em primeiro lugar, importante ressaltarmos que
nosso interesse neste trabalho estará focado principalmente no tema da relação da
política pública ambiental com a competitividade e a inovação, entendida ainda,
intencionalmente, de forma principalmente setorializada. Isto implica em minimizar
por ora a atenção a agendas essenciais como a da integração de política ambiental
– proposta já há bastante tempo por clássicos da literatura ambiental como o
Relatório Brundtland e a Agenda 21, e fruto de amplos debates em âmbito
acadêmico – e nos focarmos especificamente nas políticas públicas realizadas
dentro do setorial ambiental, como consequência do baixo nível de integração das
políticas ambientais no Brasil e das características do marco regulatório que
estamos trabalhando neste caso específico. Implica também, por uma questão de
foco, minimizar na medida do possível a atenção conferida ao efeito de outras
políticas na promoção da inovação por parte das empresas.
Em outras palavras, não estamos de modo algum negando a afirmação do
Relatório Bruntdland de que a capacidade em escolher caminhos políticos
sustentáveis requer que as dimensões ecológicas das políticas públicas sejam
consideradas no contexto das agendas econômica, comercial, energética,
agricultural e industrial, entre outras (WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT
AND DEVELOPMENT, 1987), nem tampouco minimizando a importância do oitavo

24

objetivo da Agenda 21, que consiste em promover a integração de meio ambiente e
desenvolvimento na tomada de decisão (UNITED NATIONS CONFERENCE ON
ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1992). Pelo contrário, reconhecemos por
completo que uma maior integração de política ambiental nos setoriais industrial,
energético e de transportes é vital para a melhoria da qualidade do ar, como
veremos adiante em nossa discussão e nossas recomendações – lembrando
inclusive que a própria proposta de “verde e competitivo” (PORTER & VAN DER
LINDE, 1995), que será trabalhada a seguir, não representa uma proposta exclusiva
do setorial ambiental e também alude à necessidade de integração com políticas de
setoriais relacionados, em clara referência ao conceito de integração de política
ambiental. Ocorre que o objeto de nosso foco maior de avaliação consiste
especificamente em um marco regulatório de controle de emissões atmosféricas por
fontes estacionárias que foi elaborado como instrumento setorial, de modo que não
nos interessará nos desprendermos por completo deste caráter setorial neste
primeiro momento de avaliação, apenas posteriormente a título de recomendações
para aprimoramento da política pública. Teremos, é claro, o conceito em mente
sempre que pertinente para nossa análise, mas tentaremos não perder o foco nas
características das políticas públicas ambientais como políticas setoriais, que é o
tratamento que vem sendo majoritariamente conferido até aqui ao controle de
emissões atmosféricas por fontes estacionárias no Estado de São Paulo. O tema da
integração de política ambiental merece ser tratado em sua plenitude em um estudo
à parte.
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2

REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS: INOVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

2.1 Inovação e ecoinovação: breve revisão conceitual
Dando início a nosso trabalho, esta primeira seção tem como objetivo rever
sucintamente os conceitos de inovação e ecoinovação, primeiramente resgatando
de forma sucinta a origem do conceito de inovação a sua importância econômica
ainda em Joseph Schumpeter (SCHUMPETER, 1942), para em seguida rumarmos
em direção às definições operacionais modernas que assumiremos para embasar
nossas leituras adiante, já focando o tema da ecoinovação.

2.1.1 Sobre a inovação
Como nos recorda Jan Fagerberg na introdução de seu Oxford Handbook on
Innovation (FAGERBERG et alli, 2005), a inovação não é um fenômeno novo – é
possível argumentar que é tão antiga quanto a própria humanidade. Entretanto, a
inovação como fenômeno social e historicamente determinado, caracterizador das
formas por meio das quais certos tipos de empresa capitalista buscam a obtenção
de lucro, é muito mais recente. O mesmo pode se dizer dos estudos a respeito dela.
É unânime entre os estudiosos dos diferentes campos disciplinares que
lidam com o fenômeno da inovação que o primeiro pensador a propor
sistematicamente sua importância para a obtenção de lucros por parte da firma
capitalista foi o economista austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950). Não é nosso
objetivo neste trabalho nos debruçarmos com profundidade sobre sua inestimável
produção intelectual, mas será útil a nós nos esforçarmos para compreender seus
significados mais importantes. O historiador dos negócios Thomas K. McCraw, na
introdução de uma recente edição de Capitalism, Socialism and Democracy
(McCRAW, 2008), afirma que a história econômica dos países ocidentais a partir de
1929 pode ser dividida entre uma “era de Keynes”, com início na Grande Depressão
e marcada pela abordagem top-down à política econômica, com grande ênfase na
atuação governamental sobre aspectos macroeconômicos, e uma “era de
Schumpeter”, a partir dos anos 1980, após a crise do petróleo e o arrefecimento do
crescimento econômico nos países centrais da economia mundial, quando passa a
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ser trabalhado com muito mais atenção por atores políticos o caráter “eternamente
vibrante do capitalismo” (id., ibid.) – as forças da inovação, do empreendedorismo e
de mercado que seriam, na visão schumpeteriana, os motores mais potentes do
crescimento econômico.
Por meio da sua releitura original do conceito marxiano de “destruição
criativa”, Schumpeter estabelece os fundamentos de um marco teórico que em seu
tempo representou uma grande ruptura com a ortodoxia vigente. Escreve ele em
1942 que

O ponto essencial a ser percebido é que ao lidarmos com o
capitalismo estamos lidando com um processo evolucionário. (...) O
capitalismo é (...) por natureza uma forma ou método de mudança
econômica e não apenas não é como não pode ser estacionário (...).
O impulso fundamental que dá partida e mantém e funcionamento o
motor capitalista vem dos novos bens de consumo, dos novos
métodos de produção ou transporte, dos novos mercados, das novas
formas de organização industrial que a empresa capitalista cria.
(SCHUMPETER, 1942).

A destruição criativa é definida como a dinâmica por meio da qual o sistema
capitalista é capaz de se revolucionar de dentro para fora a partir da destruição de
formas antigas e sua substituição pelo novo, o que segundo o economista austríaco
é o “fato essencial a respeito do capitalismo”, principal responsável pelo crescimento
econômico. Criticando as análises então tradicionais, que visualizavam como o
capitalismo administra estruturas existentes dentro de padrões rígidos de condições,
métodos de produção e formas de organização industrial invariáveis, ele propõe

a

“competição pela nova mercadoria, pela nova tecnologia, pela nova fonte de
insumos, pelo novo tipo de organização” como determinantes de vantagens de custo
ou qualidade decisivas, que atingem não apenas as margens da lucratividade das
empresas existentes, mas suas fundações e mesmo sua existência. Com isso,
estabelecia as bases de um campo de conhecimento atualmente bastante influente:
os estudos da inovação, em suas diferentes facetas. Interessante observar que já
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em Schumpeter aparece o tema da inovação como intrinsecamente ligado à
competitividade no nível das empresas, um tópico certamente interessante,
merecedor de um estudo mais aprofundado, mas que infelizmente não teremos
condições de realizar aqui.

2.1.2 Inovação e ecoinovação: conceitos operacionais
Se o tema da inovação e sua tradução em termos de políticas públicas e
práticas privadas são já bastante discutidos teórica e empiricamente, recebendo
atenção a partir das mais variadas correntes, da economia neoclássica à
neoschumpeteriana, o mesmo não pode ser dito acerca da questão da ecoinovação.
Muito embora seja verdadeiro que as políticas de controle de poluição por fontes
fixas brasileiras e principalmente paulistas, por exemplo, tenham obtido sucesso sem
precedente em promover progressos no desempenho ambiental das empresas nos
últimos anos, o que é facilmente observável na questão do uso da água ou do
gerenciamento de resíduos sólidos, por exemplo, o esforço sistemático e
conceitualmente informado para se balizar a evolução da política pública pelo viés
específico da sua capacidade de promoção de ecoinovações ainda é incipiente.
Da mesma forma, também não foram buscadas as oportunidades de sinergias
com políticas públicas em outros setores de governo, em especial o de
desenvolvimento, que no Estado de São Paulo engloba (interessantemente) ações
voltadas à promoção da inovação e competências como o direcionamento da P&D
pública, o desenvolvimento de parques tecnológicos e a promoção da agenda do
desenvolvimento regional. Se já somos capazes de atribuir obrigações ao setor
privado por meio de um sistema de licenciamento ambiental, padrões de qualidade
ambiental e de emissões, e obrigações diversas a respeito de resíduos sólidos, entre
outras medidas, é verdadeiro que há um potencial bastante promissor que ainda não
vem sendo aproveitado.
O primeiro passo para entendermos como buscar este potencial – isto é,
como fazer os marcos legais e as estratégias de execução de políticas públicas
serem eficientemente direcionados ao propósito esclarecido de fomentarem o
desenvolvimento e adoção de soluções ambientalmente superiores nos diferentes

28

setores da economia – é aprofundarmos nosso embasamento teórico acerca da
relação entre a dimensão da inovação e a questão da sua relação com o meio
ambiente. Para tanto, precisaremos de definições operacionais para ambos.
Embora o debate sobre as definições de inovação e ecoinovação seja de
grande amplitude e fertilidade, o que nos interessa neste trabalho é buscar
definições operacionais para os conceitos, que sirvam como guia para a
determinação de uma agenda prática que permita tanto a análise de casos
concretos quanto a definição de ações voltadas ao aprimoramento da atuação de
instituições públicas e privadas em sua interface com o tema.
Nesta etapa, nos prenderemos a duas definições consagradas cujo mérito
está em oferecer esta praticidade – para inovação, a definição do notório Manual de
Oslo da OCDE (OCDE, 2005), amplamente utilizada na literatura específica sobre a
matéria, a para ecoinovação a definição proposta por René Kemp e Tim Foxon em
2007 (KEMP & FOXON, 2007), que agrega ao espírito da primeira as idiossincrasias
da inovação com impactos positivos sobre o meio ambiente:

Uma inovação é a implementação de um novo ou significativamente
melhorado produto (bem ou serviço), processo, método de marketing
ou prática organizacional de negócios, do ambiente do trabalho ou de
relações externas (OCDE, 2005).

Ecoinovação é a produção, aplicação ou exploração de um bem,
serviço, processo produtivo, estrutura organizacional, método de
gestão ou modelo de negócios que é novo para a firma ou para os
usuários e que resulta, ao longo de seu ciclo de vida, na redução de
riscos ambientais, da poluição e dos impactos negativos do uso de
recursos (incluindo uso de energia), comparado a alternativas
relevantes (KEMP & FOXON, 2007).

Antes de prosseguirmos, cabe tecer comentários sobre o conceito de
ecoinovação, sendo ele próprio ainda novo. Um exercício interessante para o nosso
propósito seria decompor a definição de ecoinovação adotada, visando ao
aclaramento de seus elementos.
René Kemp e Tim Foxon (KEMP & FOXON, 2007) foram felizes em
identificar com clareza o que podemos denominar fato gerador do fenômeno da
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inovação, em linha com a proposta da OCDE. Ao defini-la como produção, aplicação
ou exploração, torna-se possível, em cada caso concreto, identificar o que é
inovação e aquilo que não é. Uma ideia, uma invenção, a confecção de um protótipo
ou um novo conceito não são de fato inovações concluídas, mesmo que sejam
fundamentais na cadeia de eventos que leva à inovação. Para que se possa
contabilizar o fenômeno discretamente, é preciso que esta cadeia esteja concluída,
com a produção, aplicação ou exploração de algo, sendo que este objeto está
igualmente bem definido, podendo constituir um bem, serviço, processo produtivo,
estrutura organizacional, método de gestão ou modelo de negócios, caracterizados
pela novidade. O aspecto interessante desta praticidade é que os modelos teóricos
mais diretamente inspirados pela perspectiva evolucionária, ou por uma abordagem
por dizer intermediária baseada no conceito amplo de dinâmica industrial, ao
trabalharem o tema da inovação com conceitos menos tangíveis relacionados ao
“grau segundo o qual as questões ambientais estão sendo integradas ao processo
econômico” (ANDERSEN, 2009), ao tempo em que representam uma frente de valor
inestimável de progresso teórico sobre o fenômeno emergente da ecoinovação, nem
sempre são os mais úteis para as finalidades da produção de dados ou mesmo para
a análise sucinta de um determinado caso concreto.
A partir daí, entram na nossa definição de escolha os elementos
especificamente voltados a diferenciar a ecoinovação de uma inovação qualquer.
Acima de qualquer outro aspecto estão os atributos ambientais, incluindo a redução
de riscos ambientais, da poluição e dos impactos negativos do uso de recursos
(incluindo uso de energia) – o que é interessante, pois deixa de fora
intencionalmente as inovações cujo propósito é a redução de custos para obtenção
dos mesmos resultados ambientais, já que estas podem levar, devido ao
crescimento da riqueza real, em aumento do consumo e consequentemente ao
aumento do uso de recursos (KEMP & FOXON, 2007). Interessante notar que, como
a ecoinovação não só deve ser novidade com relação a alternativas relevantes, mas
que deve resultar em benefícios do ponto de vista ambiental com relação a
alternativas relevantes, seu estudo não pode prescindir da aferição do desempenho
ambiental anterior e posterior à implementação do elemento inovador, o que deve
idealmente ser realizado com base em avaliações de ciclo de vida realizadas caso-acaso. Isto certamente não está presente na inovação convencional e abre todo um
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leque de desafios teóricos e práticos – e custos, cabe acrescentar –, os quais não
caberá desenvolver aqui.
Outro aspecto interessante contido tacitamente nesta definição se refere à
questão da intencionalidade da busca por resultados ambientais superiores, e de
sua priorização (KEMP & FOXON, 2007). Ao definir a ecoinovação como aquilo que
resulta em benefícios ambientais, e não como aquilo que busca resultar ou tem
como finalidade principal resultar nestes benefícios, está implícita uma escolha
deliberada pela inclusão daqueles bens, serviços, processos produtivos, estruturas
organizacionais, métodos de gestão ou modelos de negócios inovadores que,
mesmo buscando a inovação por outras razões, sejam elas a redução de custo, a
melhoria de atributos operacionais, a busca pela segurança ou outros motivos,
acabam resultando em um melhor desempenho ambiental. Este ponto é importante
porque é comum que o aprimoramento do desempenho ambiental seja um resultado
real mesmo quando ele não é o único ou o principal objetivo declarado para a busca
pela inovação, ou mesmo quando não é um destes objetivos. Segundo os autores, o
fato de cerca de 60% das entradas da base de dados Dynamo sobre inovações nos
Países Baixos oferecerem benefícios ambientais, e 55% oferecem “benefícios em
sustentabilidade” (KEMP & FOXON, 2007), é indicativo deste fenômeno –
seguramente, os números incluem diversos projetos que não tinham a questão
ambiental como principal direcionador. Mesmo assim, não deixam de ser
contabilizados como ecoinovadores, pois lograram êxito em oferecer os benefícios
ambientais contidos na definição.
Os autores também desfazem uma confusão que frequentemente se faz
entre os conceitos de ecoinovação e tecnologias ambientais. De fato trata-se de
coisas diferentes. Apesar destas últimas, frequentemente, serem elas próprias
inovadoras, o termo ecoinovação se refere ao atributo de novidade de determinado
bem, serviço, processo, etc., e não ao próprio bem ou processo em si, ao passo em
que a tecnologia ambiental tem sido definida mais comumente como o produto ou
processo em si e as tecnologias sobre as quais são desenvolvidos. Ademais, o
conceito de tecnologia ambiental normalmente se refere a bens e serviços cujo
propósito específico é reduzir danos ambientais ou intensidade no uso de recursos,
o que, como vimos, é apenas parte daquilo que o conceito apresentado de
ecoinovação abrange.
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Feitas

estas

considerações

iniciais,

cabe

então

prosseguirmos

no

desenvolvimento de uma tipologia para a ecoinovação, que sirva de chave
interpretativa para a categorização do fenômeno que a caracteriza.

2.1.3 Tipologias para a ecoinovação
Ainda que haja esforços crescentes para definir a ecoinovação e criar uma
tipologia prática para ela, podemos afirmar, seguindo as considerações feitas por
ANDERSEN, 2009, que se trata de um campo que ainda conta com inúmeras
incertezas teóricas e metodológicas. Segundo a OCDE (OCDE, 2010), a
ecoinovação pode ser entendida e classificada em três dimensões: o objeto-alvo da
ecoinovação; os mecanismos que levam à ecoinovação; e os efeitos ambientais que
a ecoinovação produz. Tomamos a liberdade de incluir uma quarta dimensão,
seguindo a proposta de Maj Andersen, que seria o tipo de ecoinovação, como
veremos a seguir.
Apresentaremos três modelos de tipologia, sem deixarmos de antes registrar
que todos são consideradas pelos próprios autores esforços em construção: o
primeiro deles, elaborado por René Kemp e Tim Foxon em 2007 (KEMP & FOXON,
2007) com o propósito específico de dar suporte a esforços de mensuração do
fenômeno, é uma tipologia segundo o critério do objeto-alvo da inovação – isto é,
divide os agrupamentos de acordo com onde ocorre a inovação; o segundo,
elaborado por Maj Andersen ainda em 2005 e posteriormente retificado em 2009
(ANDERSEN, 2009), com a finalidade de aprofundar a discussão teórica sobre a
ecoinovação, é uma tipologia segundo o critério do tipo de inovação – isto é, que
agrupa categorias de acordo com características da inovação em si, mais do que
onde ela ocorre; por fim, acrescentaremos brevemente uma tipologia proposta pela
OCDE que cria agrupamentos baseados no critério dos mecanismos da
ecoinovação.
Um aspecto interessante da tipologia proposta por René Kemp e Tim Foxon
em 2007 (KEMP & FOXON, 2007) é o fato de ter sido elaborada no contexto de um
projeto de pesquisa financiado pela Comissão Europeia, a Agência Ambiental
Europeia e o Eurostat, órgão estatístico europeu, com a finalidade declarada de dar
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suporte teórico e técnico ao trabalho de produção de indicadores e dados
estatísticos para a ecoinovação na União Europeia, ao passo em que Maj Andersen
desenvolve uma proposta de aprofundamento teórico voltada a suprir as carências
de categorizações precedentes elaboradas apenas com o pragmatismo da
mensuração objetiva – uma, portanto, oferece, a praticidade que estamos buscando
neste trabalho, enquanto a outra agrega elementos interessantes que permitem um
aprofundamento das leituras a serem realizadas. A proposta de classificação com
relação ao critério do mecanismo da ecoinovação é interessante porque permite
articulação com as demais, agregando elementos à pesquisa.
Perpassemos então cada uma das propostas.

2.1.3.1 Tipologia segundo o objeto da ecoinovação (KEMP & FOXON, 2007)
a) Inovação em tecnologias ambientais
A primeira tipologia se refere à inovação em tecnologias ambientais, e já traz
à tona um desafio mais complexo do que primeiramente se pode pensar, que é o de
definir o que são de fato tecnologias ambientais. JABBOUR (2010), ao compilar o
saber acumulado no campo de pesquisas que se ocupa da relação entre meio
ambiente e tecnologia, e sem considerar as demais dimensões da ecoinovação,
como modelos de negócio ou a reconfiguração espacial de sistemas produtivos,
identificou um marco conceitual vago e polissêmico, de difícil operacionalização. A
título de ilustração, interessa observar a plêiade de nomenclaturas identificadas por
este autor, e suas fontes:
 tecnologias ambientais alternativas (Kolar, 2000);
 tecnologias ambientalmente interessantes (Unep, 2002);
 tecnologias verdes (Kivimaa e Mickwitz, 2006);
 tecnologias ambientalmente amigáveis (Barbieri, 2004);
 ecotecnologias (Smith, 2001);
 inovações tecnológicas ambientalmente saudáveis (Barbieri, 1997);
 tecnologias limpas (Mazon, 1992);
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 tecnologias mais limpas (ONU, 1992);
 tecnologias ambientalmente sensíveis (Mazon, 1992);
 tecnologias ambientalmente avançadas (Olson, 1991);
 tecnologias naturais avançadas (Olson, 1991);
 soluções ambientalmente amigáveis (Martinsons e colaboradores, 1997);
 tecnologias ambientalmente benéficas (Jaffe, Newell e Stavins, 2005);
 tecnologias mais verdes (Conway e Steward, 1998);
 tecnologias não agressivas ao meio ambiente (Donaire, 1999);
 tecnologias ambientalmente sustentáveis (Hall e Vrendenburg, 2003).

Para Kemp e Foxon, que tiveram o objetivo de aclarar ambiguidades com
relação especificamente à definição de tecnologias ambientais, este conceito –
assim como a ecoinovação relacionada e ele – deve englobar discretamente:
 Tecnologias de controle de poluição
 Tecnologias de limpeza/tratamento de poluição no meio ambiente
 Tecnologias mais limpas de processos: novos processos produtivos
menos poluidores e/ou mais eficientes no uso de recursos do que
alternativas relevantes
 Equipamentos para gerenciamento de resíduos
 Instrumentos para monitoramento ambiental
 Tecnologias para energia limpa
 Abastecimento de água
 Controle de ruídos e vibrações
O quadro abaixo, elaborado pelos autores, articula de forma interessante os
objetos-alvo da ecoinovação, os aspectos críticos da tomada de decisão para a
implementação

de

ecoinovações,

e

a

dimensão

temporal

em

implementação opera, para as ecoinovações em tecnologias ambientais:

que

esta
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Quadro 1 – Ecoinovação em tecnologias ambientais, aspectos críticos de tomada de
decisão e dimensão temporal de implementação
Objetos da
Ecoinovação

Aspecto crítico de tomada de decisão

Dimensões temporais de
implementação

Tecnologias de
controle de
poluição

Tratamento da poluição entes da
emissão

Curto prazo
Ação pontual

Tecnologias de
limpeza

Tratamento da poluição depois da
emissão

Curto a médio prazo
Ação pontual

Tecnologias mais
limpas de
processo

Investimento em tecnologias mais
limpas

Médio a longo prazo
Novo ciclo de investimento

Equipamento para
gerenciamento de
resíduos

Design da planta (ou redesign)

Dia-a-dia
Ação contínua

Tecnologias para
energia limpa

Produção de energia
Decisão estratégica com base em
considerações de longo prazo

Curto a médio prazo
Ação periódica

Abastecimento de
água

Conexões a sistemas de abastecimento
ou utilidades próprias

Curto a longo prazo
Ação pontual

Controle de ruídos
e vibrações

Equipamentos de produção e outros
dispositivos

Curto a longo prazo
Ação pontual

Fonte: KEMP & FOXON, 2007

b) Inovação organizacional
A inovação

organizacional

para

o

meio

ambiente

reúne

métodos

organizacionais e sistemas de gestão para lidar com questões ambientais na
produção e em produtos. Esta categoria inclui:
 Esquemas de prevenção de poluição: substituição de recursos, operações
mais eficientes, pequenas mudanças em fábricas voltadas à produção mais
limpa
 Gestão ambiental/sistemas de auditoria: sistemas formais de gestão
envolvendo medição, relato e responsabilidades pelo gerenciamento de uso
de materiais, água, energia, etc.
 Gerenciamento de cadeias: cooperação entre companhias, simbiose
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industrial, aplicação de berço ao túmulo, etc…
Uma questão que permanece em aberto aqui é a relação entre políticas
públicas e inovações organizacionais, no seguinte sentido: políticas públicas
inovadoras podem ser consideradas inovações organizacionais por si só, ou
interessariam especificamente apenas os efeitos que estas políticas produzem sobre
as firmas, e as ecoinovações que surgem como resposta? Este tópico mereceria
uma discussão mais ampla, mas parece razoável para nós assumir que as políticas
públicas podem ser também ecoinovadoras do ponto de vista organizacional,
consistindo em uma categoria específica não prevista pelos autores, que busca
transcender o mero papel de governo como condicionador do ambiente institucional
e situá-lo, como propõe a própria teoria que dá suporte a esta tipologia, na posição
de ecoinovador ele também, capaz de produzir impactos positivos sobre o
desempenho ambiental da sociedade. Como este questionamento tem implicações
muito profundas, nos limitamos aqui a lançá-lo para aprofundamento posterior.

Quadro 2 – Ecoinovações organizacionais, aspectos críticos de tomada de decisão e
dimensão temporal de implementação
Objetos da
Ecoinovação

Aspecto crítico de tomada de decisão

Dimensões temporais de
implementação

Esquemas de
prevenção de
poluição

Operações e manutenção da planta,
pequenas mudanças em linhas
existentes, substituição de insumos

Curto a médio prazo
Qualquer tempo

Sistemas de
gestão ambiental

Tomada de decisão sobre gestão de
impactos ambientais

Curto a médio prazo
Ação contínua

Esverdeamento da
cadeia

Gerenciamento de cadeias de
fornecedores e extensão da
responsabilidade do fabricante

Médio a longo prazo
Ação contínua

Fonte: KEMP & FOXON, 2007

c) Inovação em produtos e serviços com benefícios ambientais
A terceira categoria proposta pelos autores engloba produtos e serviços
ecoinovadores ou que incorporam tecnologias ecoinovadoras de modo a oferecer
desempenho ambiental superior com relação a alternativas relevantes. Ela inclui:
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 Produtos de desempenho ambiental superior
 Serviços ambientais: gestão de resíduos sólidos e perigosos, gestão de
água e efluentes industriais, consultoria ambiental, engenharia, serviços de
análise, entre outros tipos de serviço ambiental que não podem ser
caracterizados diretamente como tecnologias ambientais
 Serviços

menos

intensivos

em

poluição

e

uso

de

recursos:

compartilhamento de veículos, etc.

Quadro 3 – Produtos e serviços ecoinovadores, aspectos críticos de tomada de decisão e
dimensão temporal de implementação
Objetos da
Ecoinovação

Aspecto crítico de tomada de decisão

Dimensões temporais de
implementação

Produtos
ambientalmente
aprimorados

Aspectos relacionados ao design: uso
de materiais, energia, durabilidade,
reuso, etc.

Longo prazo
Ação contínua

Serviços
ambientais

Escolhas ambientais de outras
empresas

Curto a médio prazo
Ação pontual ou contínua

Serviços menos
intensivos em
poluição e uso de
recursos

Aspectos da oferta de serviços

Curto a médio prazo
Ação pontual ou contínua

Fonte: KEMP & FOXON, 2007

d) Inovação em sistemas verdes
A quarta categoria proposta por Kemp e Foxon descreve sistemas
alternativos de produção e consumo mais ambientalmente benignos do que os
atuais, a partir de uma perspectiva holística. Exemplos seriam a agricultura orgânica
ou o esverdeamento das matrizes energética e de transporte. Do ponto de vista
prático, entretanto, é relevante o fato de que as inovações em sistemas verdes,
mesmo sendo as mais significativas do ponto de vista de seu potencial de
transformação da sociedade, podem perder o caráter de objetividade e se tornarem
difíceis de mensurar. Mesmo assim, é válido o esforço por sua inclusão, dada sua
abrangência e impacto.
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Quadro 4 – Sistemas verdes, aspectos críticos de tomada de decisão e dimensão temporal
de implementação
Objetos da
Ecoinovação

Aspecto crítico de tomada de decisão

Dimensões temporais de
implementação

Novos sistemas
tecnológicos

Novos sistemas produto-serviço (por
exemplo, no caso de sistemas
descentralizados de energia)

Longo prazo
Ação contínua

Fonte: KEMP & FOXON, 2007

e) Inovação em tecnologias de propósito geral
Esta última categoria engloba tecnologias que representam uma parte tão
importante da paisagem tecnológica que comumente são utilizadas para denominar
uma era do progresso técnico da humanidade – era do motor a vapor, do aço, da
informação, etc. As tecnologias de propósito geral baseadas na biotecnologia e na
nanotecnologia são vistas como de grande potencial para proporcionar benefícios
ambientais, embora isto não signifique que devam ser incluídas automaticamente
como possíveis ecoinovações. Kemp e Foxon não recomendam a inclusão de
categorias amplas, sugerindo sempre que sejam realizadas Avaliações de Ciclo de
Vida caso-a-caso.

2.1.3.2 Tipologia segundo o critério do tipo de ecoinovação (Andersen, 2009)
Uma proposta alternativa de tipologia para a ecoinovação, baseada em
categorias consagradas para a inovação convencional e sempre enfatizando em
grande profundidade os papéis que a ecoinovação pode desempenhar em mercados
em constante processo de esverdeamento, é desenvolvida por Andersen
(ANDERSEN, 2009). O foco aqui está mais na identificação da natureza da inovação
– isto é, do tipo e profundidade da inovação que está sendo proposta – do que
especificamente no objeto da inovação, como na proposta de René Kemp e Tim
Foxon.
A autora dinamarquesa identifica os seguintes agrupamentos:
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a) Ecoinovações incrementais (add-on eco-innovations)
Categoria semelhante à de ecoinovações em tecnologias ambientais
apresentada por Kemp, embora as fronteiras não estejam tão claras; se refere a
produtos que aprimoram incrementalmente o desempenho ambiental do cliente,
mesmo sem representar necessariamente produtos ambientalmente amigáveis.
Interessante notar que, segundo esta proposta, a incrementalidade está associada
ao desempenho ambiental e não a nenhum outro atributo, de modo que o foco aqui
está essencialmente nas soluções de fim-de-tubo e naquilo que se denomina
“indústrias ambientais”, geralmente sem grandes efeitos sistêmicos.

b) Ecoinovações integradas
As ecoinovações integradas são aquelas que tornam processos produtivos e
produtos “convencionais” mais ecoeficientes do que suas alternativas similares, não
apenas incluindo soluções de fim-de-tubo nos processos produtivos mas também
integrando diferentes ações pró-ecoeficiência com benefícios ambientais ao longo
do ciclo de vida. Por sua natureza integrada, geralmente contribuem para solucionar
problemas ambientais das próprias empresas com base na busca da eficiência no
uso de recursos, incluindo também as inovações de caráter organizacional
identificadas por René Kemp.

c) Ecoinovações em produtos alternativos
Andersen

engloba

nesta

categoria

ecoinovações

que

representam

“descontinuidades tecnológicas radicais” (ANDERSEN, 2009), não consistindo em
produtos mais limpos do que os similares mas em soluções completas
ambientalmente mais benignas do que as existentes. Assim sendo, há aqui maior
caráter sistêmico, como nos exemplos das energias alternativas em comparação
com os combustíveis fósseis ou da agricultura orgânica em oposição à tradicional.

d) Ecoinovações macroorganizacionais
Aqui, Andersen reúne o que denomina “novas soluções para uma maneira
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ecoeficiente de organizar a sociedade” – ou seja, novas formas de organizar
produção e consumo em nível sistêmico, com novas interações funcionais entre
organizações – por exemplo, como no caso da simbiose industrial ou da aplicação
de princípios de ecologia urbana no planejamento. A autora identifica este tipo de
ecoinovação com a ideia de “produção e consumo sustentáveis”, incluindo tanto
inovações técnicas quanto organizacionais, enfatizando as dimensões espacial e
institucional e elegendo a esfera pública como grande indutora.

e) Ecoinovações de propósito geral
Trata-se de uma categoria ampla que engloba tecnologias de propósito geral
sobre

as

quais

paradigmas

técnico-econômicos

inteiros

são

edificados.

Nanotecnologia, biotecnologia e tecnologia da informação são vistas como as
fronteiras tecnológicas de propósito geral mais importantes da atualidade, com
potencial de abrir todo um leque de possibilidades de ecoinovações práticas que
redefinirão por completo o desempenho ambiental da economia mundial.

2.1.3.3 Tipologia segundo o critério do mecanismo da ecoinovação (OCDE, 2010)
Esta classificação se refere ao método por meio do qual a mudança no
objeto-alvo da ecoinovação é realizada (OCDE, 2010), em estreita articulação
também com a natureza da ecoinovação – isto é, com os elementos
caracterizadores do tipo de ecoinovação. A proposta identifica essencialmente
quatro mecanismos principais:

a) Modificação
A modificação é o mecanismo que promove mudanças pequenas,
progressivas e baseadas em ajustes na configuração de produtos e processos, com
efeitos ambientais desejáveis. É uma categoria próxima, embora não coincidente, à
categoria de ecoinovação incremental proposta pela tipologia anterior, e que tem
efeitos relativamente menos sistêmicos, porém de implantação mais imediata.
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b) Re-design
O re-design consiste na promoção de mudanças significativas em produtos,
processos, organizações institucionais ou outros elementos existentes, demandando
maior planejamento e com efeitos ambientais mais representativos do que a simples
modificação, mas de caráter menos radical do que no caso do desenvolvimento de
alternativas. Produtos e serviços desenvolvidos por meio de técnicas de ecodesign,
por exemplo, são contabilizados aqui.

c) Desenvolvimento de alternativas
Consiste na introdução de bens e serviços com características funcionais
equivalentes à de produtos similares, que operam como substitutos para estes
produtos com base em tecnologias mais ecoeficientes, indo além das práticas de redesign.

d) Criação
A criação representa a categoria que traz a ruptura mais radical com o
paradigma

vigente,

consistindo

na

introdução

de

produtos,

processos,

procedimentos, sistemas organizacionais e instituições completamente novos, com
efeitos sistêmicos pronunciados. Há aqui grande interseção com as categorias de
ecoinovações em tecnologias de propósito geral apresentadas pelas tipologias
anteriormente discutidas.

2.1.4 Elementos para a mensuração da ecoinovação
Definido o conceito de ecoinovação e exploradas possibilidades de
construção de uma tipologia para ele, direcionaremos nossos esforços no sentido de
buscar referências no campo da mensuração da ecoinovação, ele próprio uma
construção em andamento, como forma de completar nosso levantamento teórico e
permitir a identificação de trajetórias possíveis para a análise de nosso estudo de
caso. As justificativas para a mensuração da inovação e da ecoinovação são
inúmeras – oferecer indicadores de suporte à tomada de decisão em políticas
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públicas, apoiar a identificação de condições de sucesso e barreiras, conscientizar
partes interessadas com relação à importância dos fenômenos, dar apoio concreto
ao consumo consciente, entre muitas outras (ARUNDEL & KEMP, 2009). No nosso
caso, mesmo que não nos engajemos diretamente em um esforço de medição da
ecoinovação – isto é, não nos interessa elaborar uma estrutura de pesquisa ou
levantamento com o objetivo de levantarmos nós mesmos os dados representativos
sobre o fenômeno –, será útil termos um marco referencial a respeito dos fatores a
que cabe atentar em um esforço de análise de um caso concreto. Nesse sentido, as
referências sobre a mensuração da inovação e da ecoinovação servirão para nos
oferecer elementos de análise para o estudo de caso, fornecendo as guias para
orientação da análise. Nesta etapa do trabalho, iremos observar o tema específico
da inovação com benefícios ambientais relativo a alternativas relevantes, agregando
elementos que lhe são idiossincráticos com relação ao tema da inovação conforme
convencionalmente tratado.
Quando se fala em medir a inovação, em capturar este fenômeno dinâmico
com a objetividade da estatística capaz de oferecer comparabilidade entre diferentes
contextos, a referência consensualmente tida como a mais importante é o Manual de
Oslo (OCDE, 2005), que traz as diretrizes elaboradas pela Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico para a coleta e interpretação de dados
sobre a inovação, voltadas a dar suporte a esforços nacionais de monitoramento. O
amplo trabalho traz um resumo teórico e a justificativa da mensuração da inovação,
definições básicas e classificações institucionais, trabalhando em seguida os temas
da difusão, da mensuração de atividades que levam à inovação e dos obstáculos a
elas,

e

descrevendo

também

procedimentos

para

os

levantamentos.

Interessantemente, um dos anexos do manual trata especificamente dos desafios
dos países em desenvolvimento. Não vamos aqui entrar em detalhes, podendo o
manual ser consultado pelo leitor a qualquer momento caso deseje. O que nos cabe
apontar aqui é que o marco estrutural da mensuração da ecoinovação, conforme
proposto por Anthony Arundel e René Kemp (ARUNDEL & KEMP, 2009), é
diretamente inspirado pelas orientações da OCDE e segue a mesma lógica. Na
prática, sugere três macroaspectos para medição em linha com a proposta do
organismo internacional – a natureza da ecoinovação, os drivers e barreiras à
ecoinovação e os efeitos da ecoinovação, inclusive do ponto de vista ambiental.
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Assim sendo, os indicadores propostos são em grande medida semelhantes nas três
dimensões, com a diferença de que são focados em objetos específicos à
ecoinovação, havendo também métricas específicas para contemplar a questão dos
efeitos. Observemos esta proposta em maiore detalhe.
A natureza da inovação se refere ao objeto da ecoinovação e tem
correspondência direta com a tipologia proposta pelos autores e já apresentada, que
identifica as inovações em tecnologias ambientais, as organizacionais, as inovações
em produtos e serviços com benefícios ambientais e inovações em sistemas verdes.
As inovações em sistemas verdes, cabe acrescentar, são as mais difíceis de se
medir, por não consistirem exatamente em inovações claramente identificáveis mas
em sistemas dinâmicos em evolução, envolvendo múltiplos fatores (ARUNDEL &
KEMP, 2009). As demais categorias podem ser mensuradas como inovações por
dizer convencionais, permitindo que se observe tendências nas diferentes tipologias.
Por exemplo, um estudo publicado em 2003 pela OCDE (OCDE, 2003 apud
ARUNDEL & KEMP, 2009) que buscou classificar projetos de introdução de
tecnologias ambientais em 3.100 estabelecimentos de sete países desenvolvidos
concluiu que a adoção de tecnologias mais limpas de processo prevalecia sobre a
adoção de tecnologias de fim-de-tubo em uma proporção de praticamente 3/1,
indicando que as empresas, mais do que simplesmente buscando o cumprimento
legal, estavam visando ganhos de competitividade através do aumento da eficiência
de suas operações. Desnecessário dizer, há grandes lacunas de conhecimento
sobre este fator específico em países em desenvolvimento.
Com relação aos fatores propulsores da inovação, os autores identificam
cinco, em linha com a proposta apresentada por Rennings e Zwick em 2003:
regulação, demanda dos usuários, acesso a novos mercados, redução de custos e
imagem. A medição específica destes fatores pode ser desafiadora, também – no
caso da regulação, por exemplo, veremos que a questão da inovação induzida por
política ambiental apresenta desafios complexos, sendo muitas vezes difícil isolar os
fatores regulatórios de fatores como preços de insumos, por exemplo.
As barreiras à ecoinovação se processam de forma comparável às barreiras
à inovação convencional, incluindo barreiras econômicas, como estruturas de preços
de mercado, especialmente no caso em que externalidades não-contabilizadas criam
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distorções diminuindo o preço de alternativas ambientalmente nocivas, a
necessidade por investimentos iniciais excessivos ou estruturas tributárias com
efeitos ambientais por dizer perversos, entre outros elemento; regulações e padrões,
em certos casos; insuficiência dos recursos destinados á pesquisa; ausência de
capital de risco e fraqueza da demanda de mercado, entre outros fatores. De fato, a
relação entre as barreiras para a inovação e para a ecoinovação é intensa, de modo
que os autores apresentam como alternativa uma tipologia para as barreiras à
ecoinovação desenvolvida para a inovação tradicional por Ashford (ASHFORD, 1993
apud KEMP & ARUNDEL, 2009), arrolando os seguintes fatores:

a) Barreiras tecnológicas:
Incluindo a disponibilidade de tecnologia para determinadas finalidades, as
capacidades de performance de tecnologias disponíveis, a falta de alternativas
viáveis para a substituição de componentes nocivos, o alto grau de sofisticação de
alternativas relevantes e inflexibilidades de processos.

b) Barreiras financeiras:
Aqui, arrolamos custos de P&D de novas tecnologias, riscos de mudanças
de processos com relação à aceitação do consumidor, dificuldade de previsão de
riscos e custos jurídicos, visão de curto-prazo com relação ao tempo de retorno de
determinado projeto envolvendo tecnologias mais limpas, absorção de custos
maiores do que a concorrência, indisponibilidade de recursos para investimento
devido a baixas margens de lucro e efeitos de economias de escala em empresas
pequenas, entre outros.

c) Barreiras relacionadas à força de trabalho:
Neste item entram falta de pessoal qualificado, indisponibilidade de recursos
para treinamento, aumento da demanda por atividades gerenciais com a
implementação de programas, entre outros.
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d) Barreiras regulatórias:
As barreiras regulatórias incluem desincentivos ligados à dinâmica de
processos de obtenção de licenças ambientais, incertezas com relação a mudanças
na regulamentação ambiental, foco em soluções de fim-de-tubo para fins de
cumprimento legal, estruturação do marco regulatório ambiental incentivando mero
cumprimento de padrões.

e) Barreiras relacionadas ao consumo:
Especificações rígidas de produtos em determinados casos, risco de perda
de clientes no caso de aumento de custos ou atrasos.

f) Barreiras relacionadas aos fornecedores:
Incapacidade de cooperação técnica com fornecedores para fins de
manutenção, expertise no ajuste de processos, entre outros fatores.

g) Barreiras gerenciais:
Baixo comprometimento de tomadores de decisão, falta de cooperação entre
diferentes equipes, como no caso de engenheiros de produto e engenheiros
ambientais, falta de motivação no público interno, estrutura de incentivos e bônus
por desempenho, falta de capacitação em supervisores e gerentes, entre outros
fatores.
Interessante notar que as barreiras para a ecoinovação estão sempre
interrelacionadas, sendo difícil que uma barreira isoladamente atue para promover
resultados insatisfatórios (KEMP & ARUNDEL, 2009). É muito comum que haja
barreiras de caráter econômico/financeiro subjacentes a outros tipos de barreiras, ao
passo em que barreiras gerenciais e barreiras relacionadas à força de trabalho
comumente se apresentam de forma conjunta.
Os efeitos da ecoinovação são igualmente interessantes, e igualmente
desafiadores do ponto de vista da mensuração. Aqui, podemos categorizar efeitos
econômicos – isto é, efeitos em indicadores de empregos (no caso, a questão dos
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empregos verdes, que abre um interessante leque), renda, vendas, etc., tendo
sempre em mente que os efeitos da ecoinovação não podem ser vistos de forma
isolada com relação às alternativas relevantes; bem como efeitos ambientais,
valendo-se de indicadores de desempenho ambiental da indústria ou de qualidade
ambiental de determinada espacialidade para demonstrar direta ou indiretamente o
fenômeno da ecoinovação. Com relação às políticas públicas, há um aspecto
importante, segundo os autores, que é o da escala dos efeitos. Enquanto uma firma
estará sempre mais interessada pelos microefeitos da ecoinovação, pela perspectiva
das políticas públicas será mais importante verificar os efeitos em mesoescala e
macroescala, principalmente no caso de indicadores de qualidade ambiental.
Entretanto, há um interrelacionamento complexo entre ambos, bem como a
influência de outros fatores. Para Arundel e Kemp, são dignos de destaque o fato de
que certos efeitos benéficos em microescala da ecoinovação podem provocar efeitos
deletérios em meso e macroescala – quando o ganho em custo-eficiência leva ao
aumento do consumo global de determinado insumo, por exemplo; o fato de que
pode haver efeitos deletérios escamoteados nas cadeias que levam aos efeitos
benéficos, implicando na importância da avaliação de ciclo de vida (ACV) como
ferramenta de análise, sob pena de computação falaciosa de benefícios ou
malefícios; e, acima de tudo, o fato de que macrofatores influenciam microdecisões
diretamente, adicionando efeitos complicadores nas análises. De qualquer modo,
resta aqui assentado que a mensuração dos efeitos da ecoinovação é uma
dimensão importante, que tem a característica idiossincrática de levar em
consideração efeitos que vão além do econômico, ou que incluem a dimensão
econômica de outro modo, na forma da valoração dos benefícios/malefícios
ambientais relativos entre diferentes alternativas.
Pensando concretamente na questão dos indicadores que podem ser
utilizados para estudo e monitoramento do fenômeno da ecoinovação, Anthony
Arundel e René Kemp (ARUNDEL & KEMP, 2009) propõem quatro macrocategorias:
as métricas de input, as métricas intermediárias de output, as métricas de output
direto e as medidas de impacto indireto, além de uma quinta dimensão que
envolveria a avaliação integrada entre elas. Perpassemos estas categorias
brevemente.
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a) Métricas de input:
Os indicadores de input ou entrada incluem a percepção do fenômeno da
ecoinovação a partir da perspectiva dos esforços realizados para promovê-la,
computando principalmente as diferentes facetas do investimento em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). Amplamente utilizadas como referência para a inovação
tradicional, têm a vantagem de capturar a dimensão tecnológica através de
instrumentos relativamente simples, e as desvantagens de subestimar a pesquisa e
desenvolvimento informais ou realizados por empresas pequenas, e de não capturar
a ecoinovação não-tecnológica, como por exemplo no caso do marketing,

das

inovações institucionais e organizacionais ou do setor de serviços. As barreiras à
ecoinovação podem ser identificadas a partir de métricas de input, nos casos em que
seu desempenho for demonstradamente fraco na promoção de resultados.

b) Métricas de output intermediário:
As métricas de

output

intermediário

vão

contabilizar os produtos

intermediários da cadeia de inovação, consistindo basicamente de patentes e
publicações científicas ou citações. Trabalhar com patentes, segundo Kemp e
Arundel, tem vantagens com relação ao uso de indicadores de investimentos em
P&D, por consistir em uma medida de resultado destes esforços, por poderem ser
desagregadas por grupos tecnológicos, e por permitir análises tecnológicas mais
detalhadas; entretanto, patentes não significam necessariamente inovações, e nem
todas as ecoinovações podem ser percebidas por meio do estudo das patentes que
levaram a elas, sendo elas apropriadas, geralmente, para a identificação de
inovações em produtos e em tecnologias de fim-de-tubo, quando a dimensão
ambiental é uma motivação explícita. Novamente, as dimensões organizacionais e o
setor de serviços ficam normalmente fora destes estudos. Ademais, cabe apontar
que o estudo de patentes permite capturar o fenômeno da transferência de
tecnologia.

c) Métricas de output direto:
Por métricas de output direto entende-se aquelas medidas extraídas de

47

contagens diretas do número de inovações introduzidas em determinado setor ao
longo de um período determinado. Como fontes, podem ser utilizadas bases de
dados da indústria e/ou sobre produtos, revistas especializadas, anúncios realizados
por intermédio da imprensa ou mesmo levantamentos específicos unindo diversos
tipos de fontes. Os pontos fortes deste tipo de medida segundo René Kemp e
Anthony Arundel são diversos: elas medem inovações de fato introduzidas no
mercado com grande precisão temporal, custo-eficiência e tempo-eficiência de
pesquisa, e comumente oferecem facilidade de classificação com relação aos tipos
de inovação estudados; entretanto, demandam criteriosidade com relação à seleção
de fontes, podem subestimar inovações de processo e também se tornar
excessivamente subjetivas, a depender dos produtos e tipos de inovação que estão
sendo avaliados.

d) Métricas de impacto indireto:
São aquelas que mensuram a ecoinovação através do estudo direto da
dimensão ambiental da produção, buscando identificar os impactos de determinada
inovação em termos da análise da relação entre valor ou utilidade criados e impacto
ambiental, ou ecoeficiência (Kemp e Arundel, 2009). Melhorias na relação entre valor
adicionado ou utilidade criada e impacto ambiental podem ser identificadas, o que
permite uma base de comparação interessante do ponto de vista ambiental embora
sempre altamente dependente da avaliação do desempenho ambiental dos produtos
ao longo de seu ciclo de vida. Técnicas como aquelas introduzidas nos principais
softwares de avaliação de ciclo de vida ou benchmarkings ambientais, por exemplo,
podem ajudar a comparar alternativas e identificar, através da análise de trade-offs
entre diferentes tipos de impacto apresentados por diferentes escolhas, aquelas que
apresentam melhor ecoeficiência. Um desafio relevante, apontam entretanto os
autores, é que torna-se muitas vezes necessário buscar informações dentro de
diferentes empresas para um mesmo produto ou serviço, tendo em vista a
necessidade de avaliação de diferentes etapas da cadeia do ciclo de vida de um
mesmo objeto de análise. Como ponto forte destas métricas estão a possibilidade de
avaliação de setores inteiros ou mesmo os níveis subnacionais e nacionais.
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e) Avaliações integradas:
As avaliações integradas são aquelas que buscam agregar diferentes tipos
de métricas na mesma pesquisa, no intuito de identificar diferentes dimensões de um
mesmo problema e as relações entre elas. Para os autores citados, ao integrar
diferentes tipos de métrica é fundamental tentar compreender a relação entre
padrões observados nas patentes e dados sobre pesquisa e desenvolvimento, assim
como com dados sobre inovações introduzidas no mercado, na busca por uma
melhor compreensão da relevância dos dados sobre patentes no contexto da
promoção da ecoinovação; a relação entre dados de microescala com dados de
meso e macroescala, na tentativa de evidenciar como as medidas dentro das
empresas impactam setores, regiões, países e padrões globais; a relação entre
investimento em inovação e número de inovações, do ponto de vista da eficiência
com que os investimentos em pesquisa em desenvolvimento são traduzidos em
ecoinovações; e a relação entre as métricas diretas e as métricas de impacto
indireto, tendo em vista a importância de evidenciar a quantidade e o tipo de
inovações introduzidas conjuntamente com seus impactos no meio ambiente.
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2.2 (Eco)inovação e políticas públicas ambientais
Neste trabalho, nosso principal objetivo será avaliar um estudo de caso
concreto a partir de elementos que nos permitam evidenciar especificamente quais
são os aspectos desta determinada política pública ambiental que contribuem e/ou
que representam empecilhos para que as empresas diretamente afetadas por este
marco regulatório promovam as mudanças esperadas na forma de inovações, tendo
como consequência a melhoria da qualidade ambiental. Para que seja possível
darmos conta desta tarefa, será necessário recuperarmos brevemente o saber
acumulado sobre o tema da promoção da inovação por intermédio das políticas
públicas ambientais, para podermos em seguida discutir especificamente o papel
dos instrumentos de mercado no contexto de políticas de controle de emissões
atmosféricas e com isso constituirmos a base para avaliarmos o caso concreto.
Observaremos diferentes visões acerca do papel das políticas públicas ambientais
em relação a processos de mudança tecnológica, inclusive visões céticas a respeito
deste papel; e por fim nos focaremos mais diretamente no papel dos mecanismos de
governança concretos contidos no escopo direto da regulação que é objeto de nossa
atenção, inicialmente em caráter teórico e em seguida evocando experiências
práticas e seus resultados.
Iniciaremos resgatando sucintamente o amplo debate existente na ciência
econômica voltado ao estudo da relação entre políticas de meio ambiente e
mudança tecnológica, apresentado a ideia de que a inovação pode (ou deve) ser
induzida por intermédio da política pública ambiental; em seguida, nos engajaremos
na visão institucionalista acerca da relação entre política pública ambiental e
mudança técnica, perpassando neste caminho o conceito do “verde e competitivo”
(PORTER & VAN DER LINDE, 1995), baseado na ideia de que a inovação e a
difusão pode (e deve) ser induzida por meio da política pública ambiental.
Não perdendo de vista o propósito prático de nosso trabalho, não é nosso
interesse aqui promover uma exegese dos principais trabalhos nem tampouco
dissecar suas metodologias, mas apenas evidenciar a complexidade da discussão e
extrair elementos que possam servir posteriormente à nossa análise.
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2.2.1 Inovação induzida e difusão tecnológica sob a perspectiva neoclássica
Segundo JAFFE et alli (2003), historicamente o desenvolvimento formal da
ideia de inovação realizada dentro da firma como motivada diretamente por fatores
externos é um conceito neoclássico que data pelo menos da década de 1930,
quando Sir John Hicks afirma que “uma mudança nos preços relativos dos fatores de
produção é em si um estímulo à invenção, e à invenção de um tipo em particular –
direcionada a economizar no uso de um fator que se tornou relativamente caro”3
(HICKS, 1932, apud JAFFE et ali, 2003). Desde então, diversos estudos foram
realizados com o intuito específico de investigar esta possível correlação entre
regulamentações capazes de alterar direta ou indiretamente preços de fatores, e a
indução na promoção de inovações nas empresas (JAFFE et ali, op. cit.).
Segundo estes autores, a análise formal desta hipótese segundo a qual a
taxa e a direção da inovação respondem a mudanças em preços relativos ganha
ensejo a partir da década de 1960 a partir do trabalho de economistas como S.
Ahmad (1966), M.I. Kamien e N.L. Schwarz (1968), e H.P. Binswanger (1974), cuja
abordagem, em termos gerais, consistiu em propor funções de produção cujos
parâmetros

eram

alterados

pela

variável

‘investimento

em

pesquisa

e

desenvolvimento’ – e cujos resultados acabariam sendo mais tarde confirmados por
análises empíricas no sentido de atestarem a correlação entre mudanças nos preços
de fatores e mudanças tecnológicas capazes de economizar no uso destes fatores
(JAFFE et ali, op.cit.).
Em termos simplificados, e ainda sem qualquer preocupação específica com
o meio ambiente, a hipótese da inovação induzida foi amplamente desenvolvida a
partir do fim dos anos 1970, sempre contemplando uma atividade de investimento
chamada “pesquisa e desenvolvimento”, distinta de investimentos em equipamentos
ou outros ativos tangíveis, realizada com a finalidade de produzir novos produtos e
processos mais lucrativos (id., ibid). No que se refere a sua relação com a política
pública, afirmam JAFFE et ali (2003), registraremos que desenvolvimentos teóricos e
estudos de caso realizados posteriormente concluíram que os fatores mais
importantes que afetam o nível ótimo de investimento em P&D por parte das

3

N.A.: Tradução livre por parte do autor.
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empresas são o custo após tributos das atividades de P&D, o tamanho do mercado,
a oportunidade tecnológica, e as condições de apropriabilidade dos resultados –
todas elas variáveis que mudam ao longo do tempo, em diferentes mercados e em
diferentes contextos tecnológicos, e também diretamente afetadas por políticas
públicas. Destaque especial é conferido à questão das patentes e outras formas de
proteção à propriedade intelectual.
Nestes modelos, o papel da política pública consistiria principalmente em
maximizar os investimentos sociais em P&D, seja destinando esforços à pesquisa no
setor público, por meio de financiamento de pesquisas em universidades públicas,
financiamentos educacionais, subsídios diretos e outros instrumentos, seja tentando
reduzir o custo pós-tributos das atividades de P&D para empresas privadas por meio
de compras governamentais ou através do estabelecimento de incentivos e
desincentivos de um modo ou de outro ligados à tomada de decisão tecnológica –
contexto em que se inseririam as políticas ambientais (entre outras agendas
setoriais) (id., ibid.).
Segundo JAFFE et alli (2003), é difícil capturar e descrever formalmente o
fenômeno da inovação induzida por si só pois os preços envolvidos dependem de
inúmeros fatores nem sempre facilmente observáveis e/ou isoláveis, de modo que
em geral o esforço de identificação da inovação induzida acaba sendo realizado por
meio da descrição de proxies como as características de cada tipo de regulação
ambiental e seus efeitos, gastos com abatimento de poluição ou preços de inputs
descritos como poluidores, como por exemplo o da energia. É sempre útil ter em
mente aqui as tipologias mencionadas na seção anterior, posto que o
desenvolvimento de inovações (ou ecoinovações) através de atividades de P&D ou
pode, na prática, assumir qualquer uma destas feições, seja na forma de soluções
de controle de poluição, novos produtos, novos insumos, novos arranjos
organizacionais, etc.
A literatura sobre o impacto da regulamentação ambiental na produtividade e
investimento é vasta. Novamente nas palavras de JAFFE et ali (2003), boa parte
deste corpo de conhecimento de base empírica vê indiretamente a regulação como
inibidora de investimentos ou desaceleradora de crescimentos de produtividade,
sugerindo que os efeitos da indução ou são pequenos, ou são compensados por
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outros custos da regulação. Evidentemente, os resultados são altamente
dependentes do tipo de indústria avaliada e do tipo de metodologia utilizada – por
exemplo, Gray e Shadbegian elaboraram um estudo contabilizando o número de
ações de aplicação da lei (GRAY E SHADBEGIAN 1995, apud JAFFE et ali, 2003), e
em outro trabalho avaliaram a opinião de experts a respeito do rigor regulatório em
diferentes estados (GRAY E SHADBEGIAN, 1998, apud JAFFE et ali, 2003),
concluindo que investimentos em abatimento de poluição na indústria de papel e
celulose compensavam negativamente investimentos em produtividade, sendo
portanto difíceis de serem associados à custo-competitividade; Já Berman e Bui,
avaliando eventos regulatórios específicos (BERMAN & BUI, 1998, apud JAFFE et
ali, 2003), identificaram ganhos de produtividade significativos na indústria de óleo e
gás associados ao controle de poluição atmosférica. Ainda, Lanjouw e Mody (1996,
apud JAFFE et ali, 2003), foram capazes de demonstrar uma forte correlação entre
gastos em abatimento de poluentes e taxa de registro de patentes em campos
tecnológicos associados a estas tecnologias, ao tempo em que Jaffe e Palmer
(JAFFE E PALMER, 1997, apud JAFFE et ali, 2003), examinaram a correlação entre
gastos em controle de poluição e indicadores de inovação discriminados por
indústria, concluindo que há uma correlação significativa entre a realização destes
gastos e o nível de gastos em P&D, sem entretanto confirmar a correlação com o
registro de patentes.
A conclusão é que a perspectiva da inovação induzida seria, por assim dizer,
inconclusiva – em certos casos, a regulação pode ser associada ao aumento do
número de inovações e diretamente a ganhos de produtividade, ao tempo em que,
em outros, ela acabaria por levar a inovações custo-ineficientes, afetando o perfil de
custo-competitividade imediato de uma firma ou setor. Novamente, lembramos que
em geral não estão sendo realizadas avaliações da questão da competitividade que
se estendam significativamente além da produtividade imediata do capital investido,
sem grandes considerações a respeito de qualidade ambiental, falhas de mercado,
externalidades ou outros tópicos de preocupação da economia do meio ambiente ou
das ciências ambientais propriamente ditas.
Outro campo interessante de desenvolvimento da hipótese da inovação
induzida, não relacionado diretamente à política pública ambiental mas certamente
muito relevante para a discussão aqui realizada, é o estudo da relação entre o preço
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da energia e a indução de ecoinovações. Há evidências significativas de uma forte
associação, em estreita relação com a hipótese de Hicks de que o aumento no preço
de fatores de produção pode induzir o desenvolvimento de soluções voltadas a
melhorar a produtividade no uso deste fator. Segundo Newell, Jaffe e Stavins (1999),
o conceito pode ser estendido à regulação ambiental na medida em que, direta ou
indiretamente, ela possa ser descrita como afetando os preços relacionados à
energia em seus diferentes modais e tecnologias, por exemplo com a aplicação de
medidas como programas de etiquetagem.
Estes autores avaliaram o efeito dos preços de energia na configuração de
eletrodomésticos nos Estados Unidos entre 1958 e 1993, partindo da premissa de
que as obrigações de etiquetagem de produtos quanto a sua eficiência energética
contribuem para aumentar o efeito do preço da energia em induzir escolhas
tecnológicas, por tornar o consumidor mais ciente do consumo energético dos
eletrodomésticos (e portanto de seus custos operacionais) (NEWELL et ali, 1995, op.
cit.). Estudando especificamente os efeitos das mudanças dos preços da eletricidade
na eficiência energética dos produtos ao longo de muitos anos, concluíram que ao
tempo em que muito das inovações adotadas podem ser descritas como
“autônomas” (isto é, associadas à passagem do tempo e a outros efeitos),
quantidades significativas de inovações se deviam às mudanças no preço da
energia e nos padrões de eficiência energética. Durante os anos 1960, quando os
preços reais da energia elétrica caíram, os padrões médios de eficiência de
aparelhos de ar-condicionado tenderam a cair, ao passo em que as duas crises do
petróleo contribuíram sobremaneira para melhorar o desempenho dos produtos (id.,
ibid.).
POPP (2001, apud JAFFE et ali, 2003) estudou mais amplamente o tema
das relações entre preços energéticos e inovações, identificando um padrão
decrescente na taxa de patentes em campos relacionados à redução no consumo de
energia em resposta a preços crescentes, o que atribuiu a uma tendência maior de
retornos decrescentes de atividades de P&D; em seguida (POPP, 2002, apud JAFFE
et ali, 2003), procurou decompor os efeitos da redução do uso de energia associada
à mudança de preços entre o efeito de substituição – isto é, movimentos ao longo de
uma determinada fronteira de produção, e o efeito de inovação induzida – isto é,
movimentos da própria fronteira de produção. Usando patentes como proxy de
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inovação, estimou que cerca de um terço da resposta consistia em indução de
inovação, ao passo em que dois terços representavam mera substituição de fatores.
JAFFE et ali (2003), entretanto, são taxativos em recordar as incertezas associadas
à metodologia. Fica de qualquer forma registrado de nossa parte que este fenômeno
é interessante no caso que queremos estudar, posto que muito da poluição
atmosférica por fontes estacionárias que é objeto da regulamentação que estamos
estudando aqui se deve ao consumo de energia na indústria, especialmente no caso
dos óxidos de nitrogênio, que são precursores de ozônio emitidos em processos de
combustão, e que portanto é importante ter em mente as tendências relativas a
preços energéticos na hora de tomar decisões sobre instrumentos de política
pública.
Também será interessante abordarmos o tema da difusão de tecnologias,
em adição ao do desenvolvimento endógeno de inovações, lembrando que as
definições adotadas para este trabalho não fazem, em princípio distinção entre
desenvolvimento endógeno de tecnologias ou adoção de tecnologias de terceiros
por meio de compra de equipamentos, transferência, ou outros mecanismos.
Entendemos que para países importadores de tecnologias como em grande medida
o Brasil, o tema da difusão é inescapável.
A difusão de tecnologias é um tema que vem recebendo atenção direta dos
economistas desde meados do século XX, havendo consenso em torno do fato de
que se trata em qualquer caso de um processo gradual (JAFFE et alli, 2003). Para
estes autores, as duas forçantes principais que explicam esta gradualidade seriam
em primeiro lugar a heterogeneidade dos potenciais utilizadores de uma
determinada tecnologia, que faz com que as vantagens da adoção variem entre
diferentes utilizadores, e o risco envolvido na adoção de uma nova tecnologia, o que
confere caráter crucial à questão da informação sobre esta tecnologia, tanto em nível
genérico quanto em termos detalhados referentes à utilização. Neste sentido, a
difusão da informação é tão relevante como objeto de estudo quanto a difusão da
própria tecnologia (id, ibid.). De qualquer forma, o maior consenso em torno do tema
da difusão, presente nos debates desde que o tema começou a receber atenção
explícita por parte de estudiosos, é o padrão de ”curva em S” que assume a
representação do número de entidades que adotam determinada tecnologia ao
longo do tempo, demonstrado em 1969 em um artigo de Paul David – inicialmente,
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com uma inclinação pequena à medida em que as primeiras adoções são feitas; em
seguida, com uma inclinação maior à medida em que a tecnologia se difunde para
um número maior de usuários, até atingir um pico; e por fim, declinando, à medida
em que a tecnologia atinge a maturidade e a maioria dos usuários potenciais já
realizou a transição para ela (GEROSKI, 2000 apud JAFFE et alli, 2003).
Os dois modelos mais comumente utilizados para descrever o fenômeno da
difusão tecnológica são o modelo de ranking e o modelo epidêmico, cada qual
descrevendo um aspecto do processo de difusão. No primeiro caso, apresentado
inicialmente por Paul David em 1969, o modelo parte da assunção de que há uma
distribuição de valor (ou retornos) heterogênea entre os potenciais usuários com
relação a uma determinada tecnologia. Como há custos em promover a adoção
tecnológica, em um determinado ponto do tempo há sempre um limiar acima do qual
o usuário potencial quererá adotar a tecnologia; considerando que as tecnologias
tendem a se tornar mais baratas ao longo do tempo, este limiar tende a descer e
incorporar novos usuários ao conjunto, provocando o padrão da curva em “S”
sempre que esta distribuição de retornos esperados tiver uma disposição normal, ou
semelhante a ela.
Já os modelos epidêmicos, desenvolvidos a partir do trabalho seminal de Zvi
Griliches sobre a difusão do milho híbrido nos Estados Unidos em 1957
(GRILICHES, 1957), partem das premissas de que o fator limitante principal da
difusão tecnológica é a informação, e que a melhor fonte de informação sobre uma
determinada tecnologia são as pessoas e empresas que já a experimentaram
(JAFFE et alli, 2003). A tecnologia se espalharia como uma doença, dentro de uma
dinâmica segundo a qual aqueles que já experimentaram uma dada tecnologia
“infectariam” os que ainda não experimentaram, sendo que o “contágio” seria
determinado pelo custo da nova tecnologia em relação ao grau de superioridade
com relação à tecnologia a ser substituída.
Alguns

aspectos

referentes

à

difusão

tecnológica

merecem

ser

apresentados, especialmente a ideia de retornos crescentes, o fenômeno do
aprisionamento tecnológico (technology lock-in, no original em inglês), e o conceito
de externalidades de rede. Segundo JAFFE et alli (2003), o conceito de retornos
crescentes é um aspecto da penetração de mercado de muitas tecnologias que
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consiste no efeito provocado pela acumulação de experiências tanto por parte do
fabricante (learning-by-doing) quanto do usuário (learning-by-using), que estabelece
uma dinâmica em que a probabilidade de uma nova adoção desta tecnologia
aumenta a cada nova adoção, gerando externalidades positivas crescentes. O
aprisionamento tecnológico, por sua vez, representa uma estratégia de difusão
baseada nas dificuldades existentes em se promover uma mudança para uma
tecnologia concorrente, seja por suas características, seja por ação deliberada dos
mercados em dificultar a transição.
Ainda segundo JAFFE et alli (2003), é interessante observar que quando se
avalia a difusão tecnológica tendo em mente o objetivo de capturar estes retornos
crescentes, é fundamental que o pesquisador se esforce por capturar o histórico da
difusão da tecnologia entre os usuários, posto que estes mercados não são
inteiramente compreensíveis sem este conhecimento. Diversos economistas, como
W. B. Arthur e Paul David trabalharam ao longo das décadas de 1980 e 1990 a
importância do que chamaram “dependência de trajetória” (path dependence), como
também o papel da política pública face a este fenômeno – um dos principais sendo
evitar que o mercado se engaje em comprometimentos de difícil reversão antes que
informações suficientes sobre as consequências deste comprometimento sejam
desenvolvidas e difundidas.
Para as tecnologias diretamente ligadas ao desempenho ambiental, é
comum que questões de natureza ambiental sejam mais proveitosamente definidas
como um problema de difusão de tecnologia existente do que de desenvolvimento
de novas tecnologias. Um bom exemplo seria novamente o caso das tecnologias
ligadas ao aumento da eficiência energética, uma dimensão técnica bastante
dinâmica ao longo da história. Estudos econométricos realizados a partir da década
de 1990 encontraram correlação significativa entre o preço da energia e a difusão de
tecnologias ligadas à conservação energética, por exemplo, para os casos da
geração de energia a partir de combustíveis fósseis (ROSE & ROSKOW, 1990, apud
JAFFE et alli, op. cit.); da conservação de energia no setor metalúrgico americano
(BOYD & KARLSON, 1993, apud JAFFE et alli, op. cit.); de setores intensivos na
emissão de poluentes (PIZER et alli, 2001, apud JAFFE et alli, op. cit.); do
isolamento térmico em residências (JAFFE & STAVINS, 1995, apud JAFFE et alli, op.
cit), e muitos outros.
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Tanto no caso da inovação induzida, quanto no caso da difusão de
tecnologias, a questão da escolha dos instrumentos de política ambiental (como
também de política pública em sentido mais amplo) adequados para a promoção da
mudança técnica vem à tona. O leque de opções é vasto, e novamente trata-se de
um tema amplamente estudado, embora não para a realidade brasileira ou paulista.
Interessante observar que a relação entre mudança técnica e escolha dos
instrumentos de política pública ambiental consiste de fato em uma via de mão
dupla, posto que avanços tecnológicos também permitem o surgimento de novos
instrumentos de política pública ambiental (exemplos marcantes sendo o
sensoriamento remoto e outras tecnologias de monitoramento ambiental) (JAFFE et
alli, op. cit.).
A maneira mais comum de se classificar as políticas públicas ambientais
para fins de avaliação de seus efeitos na ecoinovação é dividindo-as em duas
macrocategorias: os instrumentos de comando-e-controle e os instrumentos de
mercado, aqueles que operam através de sinalizações de mercado ao invés de
buscar estabelecer diretivas explícitas referentes a níveis de controle de poluição e
outros tópicos relevantes (JAFFE et ali, 2003).
A abordagem mais bem sedimentada nos arcabouços regulatórios de todo o
mundo (e certamente nos países emergentes), tida como convencional, é a do
comando-e-controle. As abordagens de comando-e-controle usualmente se
caracterizam pelo estabelecimento de obrigações uniformes para todas as firmas,
através de padrões baseados em desempenho ambiental, condicionamento técnico
do lançamento de poluentes e estabelecimento de padrões tecnológicos, entre
outras determinações. Os padrões baseados em desempenho ambiental geralmente
estabelecem tetos de emissão de substâncias poluentes regulamentadas por
determinada unidade de matéria descartada (por exemplo, quantidades máximas
permitidas para substâncias regulamentadas por litro de efluente descartado, no
caso de efluentes líquidos industriais), ou tetos de emissão de poluentes por fonte
por unidade de tempo (por exemplo, limites de emissão atmosférica total, em massa,
por ano para determinada fonte); o condicionamento técnico da emissão se refere
mais especificamente às obrigações de projeto para as fontes de poluição, voltadas
a mitigar seus impactos ambientais negativos (por exemplo, disposições como a
obrigação de realizar emissões atmosféricas através de chaminé); por fim, os
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padrões de base tecnológica têm o objetivo de definir de forma mais ou menos
específica as tecnologias que podem e/ou devem ser utilizadas nos processos
produtivos e sistemas de controle de poluição (por exemplo, através de disposições
como a aplicação do conceito de “melhor tecnologia prática de controle de poluição
disponível”).
Em termos gerais, as disposições do tipo comando-e-controle podem ser
eficazes no que se refere à limitação da emissão de poluentes, e podem também ser
eficientes na promoção de inovações das empresas quando as medidas são bem
articuladas entre si e bem parametrizadas considerando o estado técnico atual de
um determinado conjunto de firmas poluidoras. Para JAFFE et ali (2003), sua
natureza intrínseca de induzir as empresas a tomar medidas que de outro modo não
tomariam é em si indutora de mudança técnica. Por exemplo, a maneira como
padrões de emissão são parametrizados pode constituir uma forçante de
aprimoramento de desempenho ambiental com implicações tecnológicas, quando o
padrão não é atingível com tecnologias atuais (ou atualmente adotadas), com a clara
desvantagem de não estabelecer incentivos para melhorias além do padrão
determinado. Do mesmo modo, uma disposição do tipo “melhor tecnologia prática
disponível” pode revelar a obsolescência de um determinado parque industrial e
forçar um processo de atualização, com o efeito positivo de criar mercados para
soluções inovadoras. Nesse sentido, podemos supor que tanto os padrões de
emissão quanto a regulamentação do tipo “melhor tecnologia prática disponível” (ou
ambos operando em conjunto, como no Estado de São Paulo para emissões
atmosféricas), são mais vocacionados à difusão de tecnologias existentes do que ao
desenvolvimento de novas tecnologias.
Entretanto, segundo os autores mencionados, devido ao fato de que o custo
de controle de emissão de poluentes pode variar bastante entre diferentes firmas, e
que é muito difícil para a autoridade ambiental conhecer a fundo este complexo
panorama, as regulamentações do tipo comando-e-controle têm sempre uma
tendência à custo-ineficiência – ao mesmo tempo em que têm dificuldades em
promover melhorias além dos padrões de emissão, estabelecem obrigações iguais
para firmas com diferentes capacidades de atingimento dos padrões. O resultado é
que reduções custo-ineficientes nas firmas com maior dificuldade de atingimento
sejam realizadas com prioridade sobre reduções custo-eficientes em firmas com
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maior facilidade de atingimento.
Os instrumentos de mercado são mecanismos criados como resposta a esta
tendência à custo-ineficiência do comando-e-controle, que adotam a estratégia de
estabelecer sinais de mercados (preços) relativos à poluição e permitir que as firmas
decidam por si só ou entre si a estratégia mais custo eficiente de conformidade legal.
Isto pode ser feito de várias maneiras, as mais comuns sendo o estabelecimento de
taxas de poluição e a criação de mercados de direitos de poluir. As taxas de
poluição, ou taxas pigouvianas, em homenagem ao economista britânico Arthur
Pigou, que as descreveu pioneiramente na década de 1930, são instrumentos que
buscam a internalização de custos ambientais por meio do estabelecimento direto de
um preço por unidade de emissão – com o efeito, portanto, de fazer as empresas
reagirem a este preço buscando reduzir a quantidade de poluentes emitidos. Por sua
vez, como veremos em mais detalhes adiante, os mercados de direitos de poluir são
sistemas que estabelecem limites máximos de emissão de poluição por determinada
circunscrição geográfica e permitem que as fontes decidam como mais
eficientemente alocar os direitos de poluição entre si, incluindo mecanismos de
compra e venda de direitos. Tanto as taxas de poluição quanto os mercados de
direitos de poluição estabelecem, assim sendo, incentivos para reduções adicionais
aos de uma meta de comando-e-controle – as taxas de poluição incentivam
empresas a diminuir a poluição até que o custo marginal de abatimento supere o
custo gerado pelo tributo, ao passo em que os mercados de direitos de emissão
estimulam abatimentos até o ponto em que custo marginal em uma determinada
firma seja vantajoso em relação ao custo de outras firmas sujeitas ao sistema e
atuantes no mercado.
O debate acerca da eficácia e eficiência dos mais diferentes instrumentos de
política pública ambiental na indução da mudança técnica é amplo, alimentado por
estudos de caráter teórico e empírico. Do ponto de vista teórico, ainda seguindo a
linha proposta por JAFFE et ali (2003), a maior parte dos estudos realizados foca
sua atenção na dimensão da oferta e busca compreender o fenômeno da inovação a
partir da perspectiva da firma à medida em que toma decisões sobre atividades de
P&D face a resultados incertos. W. A. Magat, em 1978, ofereceu contribuições
pioneiras a este campo ao comparar o efeito de taxas de emissão e padrões de
emissão através de um modelo de fronteira de possibilidade de inovação (IPF) em
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que o investimento em pesquisa influenciava os itens capital e trabalho de uma
função de produção (MAGAT, 1978, apud JAFFE et ali, op. cit.), comparando
produção, emissões, intensidade de emissões relativa à produção e o desvio
provocado em capital e trabalho a partir do investimento em inovação, com
resultados ambíguos. No ano seguinte, o mesmo autor (MAGAT, 1979, apud JAFFE
et ali, op. cit.) compararia taxas, subsídios, sistemas de créditos, padrões de
emissão e padrões tecnológicos, mostrando que todos os instrumentos com exceção
dos padrões tecnológicos tinham efeito na indução da inovação voltada à redução
de emissões. Nos modelos de Magat, afirmam JAFFE et alli (op. cit,), se as taxas e
os sistemas de créditos forem ajustadas de modo a levar às mesmas reduções em
emissões do que um padrão de emissão, os três instrumentos oferecem os mesmos
incentivos à inovação.
Se os anos 1980 foram marcados pela maior atenção dos pesquisadores ao
tema da difusão, nos anos 1990 proliferaram nos Estados Unidos interessantes
trabalhos sobre este tema da relação entre instrumentos de política ambiental e
indução da inovação, que revisaremos brevemente. C. Carraro e D. Siniscalco
(1994, apud JAFFE et ali, op. cit.), por exemplo, propondo tratar a questão da
indução da inovação não como uma questão de regulamentação ambiental, mas de
regulamentação em sentido mais amplo, demonstraram que subsídios à inovação
poderiam ter os mesmos efeitos benéficos da tributação à poluição, mas sem os
efeitos negativos em produtividade que este último instrumento poderia causar; já J.
Lafont e J. Tirole (1996, apud JAFFE et ali, op. cit.), avaliaram os modos por meio
dos quais um sistema de comercialização de direitos de poluir poderia ser
modificado para atingir resultados desejados em termos de indução de inovação,
mostrando que se mercados spot de créditos não eram ideais para atingir graus
socialmente ótimos de inovação, a introdução de mercados futuros poderia melhorar
este aspecto.
O resgate e desenvolvimento do modelo de Magat pela comunidade
acadêmica estadunidense já data do final da década de 1990. Fischer et alli (1998)
argumentam com base em um estudo deste tipo que não há como estabelecer um
critério fixo de classificação dos méritos de cada tipo de instrumento, posto que o
sucesso de um determinado instrumento dependeria da capacidade de um inovador
de se apropriar de efeitos de transbordamento de novas tecnologias para outras
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empresas, dos custos da inovação, de funções de benefício ambiental e do número
de firmas que produzem emissões. Neste modelo, dividido em três etapas – a saber,
a etapa em que uma firma decide o quanto investir com base em análises de custo
marginal de inovação face a benefícios esperados; a etapa em que as empresas
decidem se querem adotar a nova tecnologia; e a etapa em que as empresas
diminuem a poluição minimizando os custos ao igualar seus custos marginais com o
preço da poluição –, os efeitos da regulamentação sobre a inovação são três: um
efeito no custo de abatimento da poluição, um efeito de imitação que reduz a
apropriabilidade reduzindo os incentivos para inovar, e um efeito de pagamento
sobre emissões, que reduz incentivos à medida em que emitir é barato ou aumenta à
medida em que emitir se torna mais caro (FISCHER et alli, 1998).
Outro estudo interessante é o de Montero (MONTERO, 2002), que
comparou instrumentos uma estrutura de mercado conformada por um oligopólio de
duas firmas regulado por padrões de emissão, licenças comercializáveis livremente
alocadas, licenças leiloadas e taxas ambientais. Este estudo tem o aspecto
interessante de trabalhar a questão da estrutura de mercado, relevante tanto no
debate sobre inovação, quanto no debate sobre ecoinovação. No modelo
desenvolvido, as empresas podem investir em P&D para reduzir seus custos
marginais de abatimento, assim como se beneficiar de transbordamentos da
pesquisa da outra empresa. Ademais, elas devem considerar na decisão o aumento
nos lucros devido a um decréscimo em custos de abatimento; e a queda nos lucros
devido aos transbordamentos apropriados pela empresa concorrente. A conclusão é
que padrões de emissão e taxas oferecem mais incentivos para inovar em mercados
caracterizados pela competição de Cournot, ao tempo em que mercados de direitos
de emissão tendem a prover mais incentivos em mercados caracterizados pela
competição de Bertrand (MONTERO, 2002).
Mais recentemente, uma nova onda de estudos de caráter majoritariamente
empírico sobre o efeito de diferentes instrumentos de política ambiental na inovação
e na difusão vem oferecendo a possibilidade de perspectivas comparadas em nível
internacional, abordando tanto o tema da inovação como desenvolvimento de novas
tecnologias, quanto o tema da inovação como difusão. Há uma grande variabilidade
de métodos e abordagens, cabendo introduzir alguns destes trabalhos.
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Em 2008, a OCDE publicou um estudo abrangente, intitulado Environmental
Policy, Technological Innovation and Patents (OCDE, 2008), em que busca trabalhar
o tema das patentes, das tecnologias de controle de emissão automotivas, do setor
de papel e celulose e da inovação em fontes energéticas, em relação aos
instrumentos de política ambiental. Interessante observar que neste trabalho
aparece já uma distinção bastante clara relativa àquilo que os autores denominam
os “determinantes da inovação em geral”, entre fatores de mercado e ao nível da
firma, com referência direta ao trabalho de Schumpeter e Kenneth Arrow, e fatores
de política pública, com base no conceito proposto pela própria OCDE de “condições
estruturantes de política”. Neste último caso, a estabilidade macroeconômica, taxas
de juros baixas e estáveis, exposição a mercados internacionais, e regulamentações
mais flexíveis são elencadas como condições favoráveis à inovação (OCDE, 2008).
A estrutura de cada mercado, relevante para a tema da inovação, é também
apresentada como sendo relevante para a ecoinovação, especialmente devido ao
fato de que muitos dos setores mais poluentes – químico, papel e celulose, energia,
entre outros – tendem a ser altamente concentrados, em muitos países.
Especificamente no que diz respeito à ecoinovação, os temas dos
transbordamentos resultantes dos processos de inovação e das externalidades
negativas associados aos impactos ambientais são definidos como prioritários na
definição das políticas públicas, no primeiro caso para garantir a apropriação dos
benefícios da inovação por parte das firmas responsáveis, no segundo para garantir
uma melhor distribuição de benefícios e custos associados à poluição, em linha com
a ideia basilar de inovação induzida (id., ibid.) – isto é, através da precificação da
poluição estimulando sua diminuição. Segundo esta visão, assim sendo, a política
pública ideal para a promoção da ecoinovação é transversal e deve ser abordada a
partir de uma perspectiva integrada. Os pontos centrais desta política ideal seriam
oferecer incentivos para levar as firmas ao mesmo tempo à taxa ótima de inovação,
e à direção ótima para estas inovações, trazendo à tona o debate dos instrumentos
de política pública adequados.
Com relação a estes instrumentos, a OCDE se alinha neste trabalho à visão
de que os instrumentos de mercado são mais apropriados para otimizar a taxa de
inovação, mas abre espaço para um debate mais aprofundado ao mencionar que
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diferentes formas de instrumentos de mercado podem ter diferentes efeitos
dinâmicos na trajetória tecnológica da economia (id., ibid.). Importância central é
depositada no ponto de incidência da política pública – taxas incidentes em pontos
próximos à criação da externalidade oferecem incentivos semelhantes aos de
padrões tecnológicos, assim como incentivos semelhantes aos de padrões
ambientais incidentes neste mesmo ponto, com relação à direção das inovações.
Outro ponto relevante é a abertura do debate a outras formas de políticas públicas,
como subsídios à ecoinovação e políticas no lado da demanda, incluindo garantias
de mercado para ecoinovações exitosas, compras públicas sustentáveis, políticas
voltadas à difusão de informações e rotulagem, entre outros.
Empiricamente, os casos estudados neste trabalho foram os seguintes:
aplicação de tecnologias de mitigação de emissões atmosféricas por automóveis na
Alemanha, Estados Unidos e Japão entre 1978-2001, face ao tipo de inovação e
considerando a questão da transferência internacional; aplicação de tecnologias
mais limpas de branqueamento na indústria de papel e celulose face à pressão de
consumidores e políticas governamentais em seis países desenvolvidos entre 19752003; e geração de energia eólica, solar, geotermal, maremotriz, de biomassa e a
partir de resíduos sólidos urbanos, face ao tipo de instrumento escolhido e tipo de
inovação, em 26 países (incluindo o Brasil), entre 1978-2003.
O primeiro estudo, diretamente interessante para nós por conta do tema
emissões atmosféricas, busca relacionar políticas de melhoria do desempenho da
frota automotiva em termos de emissões atmosféricas e patentes, com foco em
Estados Unidos, Alemanha e Japão. Dentre as políticas, foco especial é depositado
nos padrões de emissão atmosférica, mas também são avaliadas as obrigações
referentes à instalação de equipamentos de diagonóstico on-board para emissões,
eliminação do chumbo da gasolina e políticas de melhoria do consumo de
combustível. Há uma preocupação interessante também em mapear a transferência
tecnológica, através do registro internacional de patentes. Os resultados apontam
nas seguintes direções: “choques regulatórios” são eficazes para promover o
aumento no número de patentes, embora seja difícil separar os efeitos de políticas
individuais em um contexto de crescimento de rigor regulatório e numero de registros
de patentes; há uma grande ênfase na inovação em termos de redesenho de
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motores, mais do que em tecnologias de abatimento pós-combustão; pressões
regulatórias estrangeiras afetam a inovação domesticamente, principalmente para o
caso japonês; aparentemente, o preço dos combustíveis teria influenciado mais a
categoria “redesenho de motores” e pressões regulatórias teriam influenciado mais a
categoria “tecnologias de pós-combustão”.
O segundo estudo trata de inovações e difusão de tecnologias de
branqueamento de celulose em cinco países fortes no setor – Estados Unidos,
Canadá, Japão, Suécia e Finlândia –, visando ao mapeamento da dinâmica
envolvendo tecnologias livres de cloro elementar (ECF) e totalmente livres de cloro
(TCF), face a um contexto de pressões advindas tanto de consumidores, quanto de
regulamentações. As conclusões não são definitivas, mas há um indicativo forte do
papel da pressão dos consumidores em impulsionar a ecoinovação, bem como do
forte papel da política pública em impulsionar a difusão de tecnologias.
Por sua vez, o terceiro estudo faz um levantamento notavelmente
abrangente da relação entre a implementação de políticas públicas, incluindo
inventivos à P&D, investimentos diretos, tarifas, políticas de caráter obrigatório,
políticas voluntárias e taxas, e as taxas de patentes registradas para os países
avaliados, em diferentes setores de energias renováveis. As conclusões são
bastante claras no sentido de associar as políticas públicas postas em práticas para
incentivar energias renováveis e aumentos nos registros de patentes, bem como no
de associar determinados tipos de instrumento a determinados modais energéticos –
incentivos ao investimento sendo avaliados como mais eficazes em apoiar os
modais solar e de incineração de resíduos sólidos, estruturas tarifárias como mais
eficazes para a produção de energia a partir da biomassa e obrigações e certificados
comercializáveis como mais eficazes para impulsionar o setor eólico. Dos
instrumentos avaliados, apenas os incentivos ao investimento e outros incentivos
tributários tem correlações significativas com o aumento na taxa de patentes em
todos os modais.
No ano seguinte, a OCDE publicaria um interessante relatório intitulado
“Sustainable

Manufacturing

and

Eco-Innovation:

Framework,

Practices

and

Measurement” (OCDE, 2009c), em que busca revisar os conceitos de manufatura
sustentável e ecoinovação; analisar processos de ecoinovação empiricamente;
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realizar benchmarking com indicadores usados pela indústria para balizar a
manufatura sustentável; analisar forças e fraquezas de metodologias existentes para
mensuração da ecoinovação em nível macro; e registrar estratégias nacionais para
os países-membro da OCDE. Este trabalho não apenas sintetiza o estado-da-arte da
ecoinovação nestes países, apontando tendências como a evolução das práticas de
manufatura sustentável na indústria e dos programas voltados para a promoção da
ecoinovação, principalmente na Europa e na Ásia – com destaque para o European
Technologies Action Plan (ETAP), na União Europeia, e para o programa japonês
impulsionado pelo Comitê de Política Industrial, Ciência e Tecnologia daquele país –
como também faz apontamentos relevantes do ponto de vista do papel da política
pública em promover ecoinovações mais frequentes e mais profundas na indústria.
Neste tópico, as prescrições são bastante claras: em primeiro lugar, é reafirmada a
importância da integração de políticas de inovação e de meio ambiente para a
promoção da ecoinovação, especialmente em um contexto em que geralmente são
privilegiadas as políticas de meio ambiente; e em segundo lugar, é enfatizada a
importância de se buscar uma melhor compreensão da interação entre oferta e
demanda por ecoinovações, levando ao desenvolvimento de políticas mistas em que
a política ambiental é vista como uma política do lado da demanda.
Tratando o tema da difusão através da perspectiva da transferência
tecnológica, outro trabalho da OCDE (OCDE, 2009a) buscou estabelecer
correlações entre características de política pública, identificadas na forma de
premissas metodológicas e quantificadas por meio de questionários enviados a
cerca de dez mil firmas em todos os quarenta países analisados, e desenvolvimento
de patentes e transferência tecnológica. O período de análise abarcado é de 19752005. O conceito utilizado é o de “tecnologias ambientais”, englobando soluções nos
campos de ar, água e resíduos. Este estudo classificou os modelos regulatórios dos
quarenta países analisados em escalas de 0 a 7 em termos de rigor regulatório,
estabilidade e flexibilidade, e buscou avaliar também o ponto de incidência das
políticas e “profundidade”, definida como “incentivos para inovar ao longo de uma
gama de objetivos potenciais, qualitativamente". Interessante observar, o sistema
regulatório brasileiro é avaliado como de médio rigor (aproximadamente 4,7/7),
média estabilidade (4,2/7) e média flexibilidade (4,2/7). Este trabalho aponta
claramente correlações entre rigor, estabilidade e profundidade e número de
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patentes, delineando também, a partir do mapeamento das relações bilaterais de
transferência tecnológica, uma clara geopolítica do desenvolvimento de tecnologias
ambientais – os países desenvolvidos (notadamente Japão, Estados Unidos,
Alemanha, França e Reino Unido) são grandes exportadores (e também
importadores) de tecnologias ambientais, ao passo em que os países em
desenvolvimento aparecem como periféricos nestes mercados. Uma conclusão
interessante deste amplo levantamento é que as taxas de registro de patentes e
transferência tecnológica para tecnologias ambientais acompanham tendências
válidas para inovações em geral (OCDE, 2009a).

2.2.2 A perspectiva evolucionária/institucionalista sobre a relação entre políticas
ambientais e inovação
O campo de estudos de teor neoclássico

sobre a ecoinovação,

especialmente em sua vertente tecnológica, é bastante amplo e diversificado e
procurou abordar diversas facetas para nós interessantes acera da relação entre
política ambiental e inovação. Interessante observarmos, contudo, que as
contribuições oferecidas por este arcabouço conceitual são em muitos sentidos
limitadas e frequentemente pouco práticas como guia para o desenho de políticas
ambientais em casos concretos. Como propusemos em nossa introdução, as
discussões teóricas e empíricas voltadas à compreensão do efeito de macromodelos
regulatórios na inovação são em muitos casos generalistas, excessivamente
determinadas pelo caso concreto analisado, e muito difíceis de serem transpostas
para outras realidades.
Como define o economista holandês René Kemp (KEMP, 1997), um dos
principais expoentes desta corrente no que diz respeito à ecoinovação, a vantagem
da proposta neoclássica é que parte de premissas simples sobre o comportamento
econômico,

admitindo

que

não

há

limitações

cognitivas,

tecnológicas

ou

institucionais (ou mesmo leis da natureza, acrescenta) condicionando os processos
de tomada de decisão. Com isso, permite que praticamente qualquer problema seja
avaliado de forma sucinta e que comparações difíceis sejam formalmente
estruturadas de maneira rigorosa. Entretanto, relembra, para muitos problemas estas
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premissas neoclássicas são pouco apropriadas. Em um trabalho mais recente,
(KEMP & PONTOGLIO, 2008), este autor chegaria a afirmar que “a academia está
cegada (para usar um termo muito pejorativo) por assunções teóricas e
comprometimentos metodológicos, impedindo os estudiosos de ver o “elefante” (a
realidade dos processos da ecoinovação e sua relação com a política pública)”
(KEMP & PONTOGLIO, 2008, p.2). Para a compreensão de mudanças tecnológicas
radicais, por exemplo, o mundo neoclássico da informação perfeita é pouco útil. Em
tempos de intensa mudança como os de hoje, talvez este paradigma venha
perdendo potencial explicativo.
Em termos mais técnicos, Kemp identifica seis questões principais como
críticas nos modelos neoclássicos (KEMP, 1997): um negligenciamento da inovação
em controle de poluição por fornecedores externos, dos ganhos por parte do
inovador a partir da difusão e de outras formas de mudança técnica ambientalmente
benéficas; a representação da tecnologia de abatimento de poluição em modelos de
inovação; problemas de implementação e design ótimo de instrumentos de controle
de poluição; a natureza recíproca da relação regulador-inovador; a representação da
firma; e por mim a assunção a respeito do trade-off entre controle de poluição e
inovação em tecnologias de produção.
Mais recentemente, tem ganhado força entre estudiosos, principalmente na
Europa, uma visão considerada heterodoxa sobre o tema da relação políticas
públicas ambientais e inovação, pautada por uma ótica de inspiração evolucionária e
institucionalista (ou neo-schumpeteriana), cuja base teórica reside nos construtos
teóricos de economistas como Richard Nelson e Sidney Winter, Giovanni Dosi e
Stan Metcalfe. Nestes autores, a teoria deixa de ser uma interpretação da realidade
econômica como “um reflexo de “dados” supostamente constantes”, tornando-se ao
invés “apenas” um esquema que pode “ajudar um observador suficientemente bem
informado a olhar os fatos do presente para ver um pouco além da névoa que
obscurece o futuro” (NELSON & WINTER, 1982). Motivados pelo “mal estar
generalizado” causado pelo “excesso de bagagem” da microeconomia da época –
isto é, um conjunto pesado de pressupostos de potencial explicativo visto como cada
vez menor –, estes autores partem para uma nova direção, buscando descrever o
comportamento das empresas não como soluções de um problema estático, mas
como “resultados produzidos por processos dinâmicos, compreensíveis a partir de
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condições conhecidas ou conjecturadas de forma plausível no passado” (id., ibid.).
Interessante observar, já em Nelson e Winter aparece um flerte com as ciências
naturais – a escolha do termo “evolucionária” não é acaso; bem como a questão
ambiental como indutora de mudanças – “a modernização bem-sucedida trouxe à
tona novas questões sobre a viabilidade ecológica de longo prazo das sociedades
industriais avançadas” (id., ibid.). Mas acima disso, está uma premissa fundamental:
para os evolucionários, não há comportamentos maximizadores, firmas obcecadas
pela

otimização,

agentes

tomando

decisões

“perfeitas”;

apenas

rotinas,

características persistentes do organismo que determinam seu comportamento
possível, determinadas também pelo “meio ambiente”.
Segundo René Kemp (KEMP, 1997), o elemento central da teoria
evolucionária é que a evolução das necessidades sociais, das ações de outras
firmas e organizações, de novas descobertas científicas e tecnológicas e das
próprias intervenções governamentais é mais importante para determinar as ações
das empresas em contextos dinâmicos do que os cálculos ex-ante assumidos pelos
neoclássicos, de forma estática. Os conceitos de variação e seleção são
compartilhados com a biologia evolucionária, no sentido de haver variações
(alternativas tecnológicas) que são selecionadas de acordo com condições do
ambiente de decisão (evidentemente, as variações não são determinadas por
processos estocásticos, como no caso da seleção natural, mas sim pelas decisões
deliberadas dos agentes).
Naquilo que tem relação direta com a política pública ambiental, a principal
novidade trazida por estas perspectivas é a possibilidade de as políticas públicas
levarem as empresas, que não buscam mais a “otimização” conforme proposta pelos
neoclássicos mas sim um resultado “satisfatório”, encontrarem possibilidades
estratégicas inovadoras que não seriam diretamente perseguidas “contanto as
coisas estejam indo suficientemente bem” (JAFFE et alli, 2003). Segundo JAFFE et
alli (2003), há a possibilidade ao menos teórica de que a imposição de uma nova
limitação – por exemplo, uma regra ambiental – representar um evento que leve a
firma a repensar sua estratégia, com o resultado possível da descoberta de uma
nova forma de atuar que seja mais lucrativa para a empresa (JAFFE et alli, 2003).
Esta é, inclusive, a premissa de Michael Porter e Claas Van der Linde em sua visão
sobre o “verde e competitivo”. Mas entendemos que de fato se trata de uma
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proposição ainda mais abrangente, inclusive no sentido de que a perspectiva
evolucionária permite uma visão da mudança tecnológica que vai além do horizonte
de curto prazo proposto pelo “verde e competitivo”, incluindo também inovações
sistêmicas que estão além do horizonte de uma firma individual e buscando
compreender

também

o

efeito

de

transições

tecnológicas

e

mudanças

paradigmáticas se processando em contextos altamente dinâmicos.
Uma outra característica relevante deste arcabouço teórico é uma
aproximação com ideias oriundas da corrente institucionalista das ciências
econômicas, no sentido de buscar uma compreensão mais aprofundada das normas
legais e sociais subjacentes às atividades econômicas, como forma de melhor
compreender as condições que envolvem o processo de tomada de decisão dentro
da firma. Esta ideia tem diversas consequências relevantes. Para os propósitos do
nosso trabalho, cabe ressaltar duas delas – a avaliação da política pública ambiental
pela perspectiva dos custos de transação e a atenção que passa a ser conferida
para o papel de normas sociais não-regulatórias, incluindo a pressão da opinião
pública, que novamente se processa com grande dinamismo. Um exemplo desta
última seria o trabalho de Anthony Arundel e Minna Kanerva (ARUNDEL et alli,
2008), que ao serem instados pela Comissão Europeia a trabalhar com propósitos
práticos o tema dos indicadores de ecoinovação, elaboram uma estrutura de
indicadores contemplando também uma seção sobre pressões, incluindo itens de
opinião pública e modelos regulatórios, juntamente com seções sobre elementos
facilitadores, inputs, outputs e efeitos. Nesta parte sobre opinião pública, os autores
arrolam interessantes indicadores a respeito de preocupações dos cidadãos
europeus com o aquecimento global, demonstrando a partir dos dados do
Eurobarometer uma interessante correlação inversa entre latitude e preocupação
com o aquecimento global – ou seja, que os países mais setentrionais se preocupam
menos com os efeitos das mudanças climáticas do que os países mais ao sul.

2.1.3 Michael Porter e o “verde e competitivo”
Em 1995, Michael Porter e Claas van der Linde publicaram um artigo tido
como fundamental nos estudos da relação entre meio ambiente e inovação
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(PORTER & VAN DER LINDE, 1995a), em que desenvolvem em termos práticos – e
sempre atentos à questão da competitividade econômica, o que para nós é
interessante – a ideia de que a regulamentação ambiental, de fato e com muito
pragmatismo, continha em si grande potencial indutor de inovação nas empresas,
que não era percebido como tal mas deveria ser explorado por entes públicos e
privados, atuando em parceria.
Em Porter, para que este potencial indutor pudesse se realizar, entretanto, a
política pública (que inferimos não consistir exclusivamente em política pública
setorial ambiental, o que não a torna menos interessante para os nossos propósitos),
deve reconhecer esta finalidade explicitamente e passar a ser elaborada dentro
determinadas condições, buscando configurar o que denominaram política pública
favorável à inovação (PORTER & VAN DER LINDE, 1995a) – uma regulamentação
que passa a motivar as empresas a usarem seu potencial inovador para aumentar
sua competitividade por meio da redução da poluição, de desperdícios e do uso de
materiais tóxicos ou perigosos, tornando-se progressivamente mais “verdes e
competitivas”.
Na formulação de Porter e Van der Linde, o conceito de “verde e
competitivo” consiste essencialmente na substituição do argumento tradicional (e
cético) segundo o qual o aumento de custos privados para a indústria que
acompanha a prevenção da poluição e a limpeza de sites poluídos gera
necessariamente (ou muito provavelmente) perda de competitividade, pelo
argumento de que

“a visão estática da regulamentação ambiental, em que tudo
exceto a regulamentação é visto como constante, é incorreta. Se a
tecnologia, os produtos, os processos e as necessidades dos clientes
fossem todas fixas, a conclusão de que a regulamentação deverá
necessariamente de aumentar custos seria inevitável. Mas as
empresas operam no mundo real da competição dinâmica, não no
mundo estático descrito por muito da teoria econômica. Elas estão
constantemente encontrando soluções inovadoras para pressões de
todos os tipos – de competidores, de clientes, e de reguladores”.
(PORTER & VAN DER LINDE, 1995a, p. 121)
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Para os autores, a prevalecência de um modelo mental estático nas
empresas não apenas as levava a desperdiçar recursos se opondo e atrasando
processos regulatórios, como as fazia perder oportunidades de inovar para atendêlos, com a instituição de “uma indústria de litigadores e consultores que drena
recursos de soluções reais” (PORTER & VAN DER LINDE, op. cit.). Segundo eles, o
principal motivo pelo o qual a regulamentação ambiental poderia induzir a inovação
era que “a poluição é frequentemente uma forma de desperdício econômico” (grifo
nosso, voltaremos para este ponto adiante), à medida em que o descarte de rejeitos,
substâncias nocivas ou formas de energia no meio ambiente na forma de poluição
representava que os recursos foram utilizados incompletamente, ineficientemente,
ou ineficazmente, gerando inclusive a necessidade por tarefas adicionais para lidar
com estes desperdícios. A prevenção da poluição, assim, sendo, era uma excelente
forma de aprimorar a produtividade dos recursos, da mesma forma que a revolução
da qualidade havia sido desde a década de 1980 endereçando a questão dos
defeitos (id., ibid.).
Nesta conceituação, pontuada por excelentes exemplos de indústrias
poluentes nos setores de papel e celulose, tintas e cobertura de superfícies,
fabricação de eletrônicos, refrigeradores e baterias, o papel do governo é o de tirar
empresas de suas zonas de conforto e atuar como um indutor na busca de soluções
que sejam ao mesmo tempo ambientalmente superiores e economicamente
competitivas, levando-as a priorizar questões ambientais em seu próprio benefício. A
importância da regulação em induzir este processo de melhoria da competitividade
se daria por seis motivos principais:
a) criar pressão que motive as empresas a inovar, em linha com a teoria
mais ampla sobre competitividade realizada pelos autores, que ressalta a
importância de pressões e estímulos externos para tirar as empresas de sua inércia
organizacional e ensejar o pensamento criativo;
b) melhorar a qualidade ambiental naqueles casos em que a inovação e as
melhorias resultantes na produtividade dos recursos não forem capazes de
compensar completamente os custos de conformidade ambiental, ou quando o
tempo para a redução de custos de soluções inovadoras for longo;
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c) alertar e educar as empresas com relação a ineficiência no uso de
recursos e áreas para melhoria tecnológica potencial, mesmo que os governos não
saibam melhor que as próprias empresas como endereçar estes pontos;
d) melhorar a probabilidade de que as inovações de produto e processo em
geral sejam ambientalmente amigáveis;
e) criar demanda para melhorias ambientais até que empresas e seus
clientes consigam melhor estimar as ineficiências existentes;
f) nivelar o campo de jogo durante os períodos de transição, dificultando que
empresas ganhem vantagens competitivas ao evitar investimentos ambientais ao
criar proteções para empresas inovadoras até que novas tecnologias sejam
provadas e os efeitos do aprendizado possam mitigar custos.
Indo além, os autores passam a descrever as características da regulação
que maximizariam seus efeitos positivos, trabalhando a partir daí o conceito de
“regulação favorável à inovação”, um paradigma de política pública focado em
estimular, a partir da percepção social a respeito das questões ambientais que
demandam tratamento regulatório, que as empresas utilizem seus potenciais
aprimoradores da produtividade dos recursos na busca pela (por que não, eco)
inovação. Os autores descrevem então as principais características desta regulação
ambiental favorável à inovação. Resumidamente, elas seriam:

a) Foco no resultado, e não nas tecnologias
Regulações que selecionam tecnologias como melhores, como normalmente
materializados nos conceitos consagrados de “melhor tecnologia disponível”, ou
“melhor tecnologia prática disponível”, desencorajariam a inovação (não estamos
nós aqui certos de concordar com esta afirmação, mas fica de qualquer modo
registrada. A nós parece que o conceito de “melhor tecnologia prática disponível”, ao
menos conforme utilizado no Estado de São Paulo pela CETESB nos licenciamentos
ambientais, atua mais como regulamentação com foco no resultado do que o
inverso).

b) Desenvolver regulações restritivas, mais do que folgadas
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As empresas, defendem, encontram formas de contornar regulamentações
leves, sendo portanto importante que a regulamentação seja forte o suficiente para
forçar a busca pela inovação.

c) Regular o mais próximo do usuário final possível, ao mesmo tempo em
que encorajando soluções acima na cadeia
Geralmente, afirmam, esta prática confere maior flexibilidade na busca por
inovações, bem como em todas as fases da produção e distribuição. Geralmente,
quanto antes na cadeia de valor a poluição é evitada, mais barato.

d) Empregar períodos de carência
Amarrar os períodos de carência a ciclos de investimento favorece o
desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras, enquanto períodos de
carência demasiadamente apertados podem levar ao êxodo industrial.

e) Usar incentivos de mercado
Incentivos de mercado como taxas anti-poluição ou esquemas de depósitocaução direcionam a atenção para ineficiência de recursos, do mesmo modo que
sistemas de licenças comercializáveis tem a capacidade de oferecer incentivos
contínuos para a inovação e estimulam o uso criativo de tecnologias que têm
desempenho superior ao padrão estabelecido.

f) Harmonizar ou fazer convergir regulamentações em campos associados
Aludindo aqui ao conceito de integração de política ambiental (embora sem a
pretensão de desenvolver a ideia em maior profundidade), Porter e Van der Linde
atentam à necessidade da revisão conjunta de regulamentações associadas, de
modo a evitar desestímulos à inovação que podem advir de regulamentações de
outros temas, como por exemplo segurança.
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g) Desenvolver regulamentações em sincronia com outros países, ou
ligeiramente à frente deles
Como não poderia deixar de ser para um autor tão focado na questão da
competitividade, a regulamentação ambiental deve ser vista, afirmam, de forma a
minimizar desvantagens competitivas relativas a economias estrangeiras que não
estão sujeitas aos mesmos padrões. Estar adiante, lembram contudo, abre
possibilidades competitivas interessantes nos próprios mercados de controle de
poluição, sendo sempre importante evitar excessos ou desvios de natureza muito
grandes, de modo a não levar a indústria a inovar nas direções erradas.

h) Tornar o processo regulatório mais estável e previsível
Interessante este comentário sobre a natureza própria do processo
regulatório, dado que este aspecto é frequentemente ignorado no cotidiano da
elaboração de muitas políticas públicas ambientais no Brasil. “O processo é tão
importante quanto os padrões”, afirmam os autores (op. cit., p. 124), sendo
fundamental haver confiança da indústria com relação ao fato de que não haverá
mudanças significativas com a menor mudança nos ventos políticos.

i) Requerer participação da indústria desde o início do processo de
desenvolvimento da regulamentação
Novamente, interessante para os contextos paulista e brasileiro este
aspecto, dado que a indústria em muitas agendas se posiciona de forma pouco
colaborativa, com a postura reativa e defensiva que os próprios autores
recomendam seja abandonada. Para Porter e Van der Linde, o exemplo europeu
tem a qualidade em comparação com o norte-americano por conta desta ampla
participação da indústria na elaboração e parametrização das normas. “Um conjunto
pré-determinado de pedidos de informação e interações com representantes da
indústria deve ser uma parte obrigatória do processo regulatório” (op. cit., p. 124),
defendem, juntamente com a importância da construção de um clima de confiança.

j) Desenvolver capacidades técnicas fortes entre os reguladores

75

Os reguladores, dizem os autores, devem entender a economia da indústria
e as fontes de sua competitividade, de modo que juntamente com a troca de
informações em clima de confiança a capacitação dos técnicos é um elemento
chave. Evitar que regulações mal-desenvolvidas por reguladores mal-informados
leve empresas mal-informadas a gastar fortunas com equipes jurídicas e consultores
é um objetivo explícito da boa regulamentação.

k) Minimizar o tempo e os recursos consumidos no próprio processo
regulatório
Os custos de transação gerados pelas atividades de conformidade legal são
em si uma fonte de perda de competitividade, sendo importante garantir que tanto o
desenvolvimento das políticas quanto a execução dos modelos determinados
estejam situados em patamares aceitáveis de custos e prazos.
Porter e Van der Linde arrolam, ainda em 1995, algumas fontes de melhorias
ambientais que podem ser associadas à melhoria na produtividade dos recursos.
Seriam elas:

a) Benefícios de processo:
 economia de materiais resultantes do processamento mais completo,
reuso, substituição ou reciclagem de insumos;
 aumento na eficiência de processos;
 menos tempo ocioso com manutenção a partir de melhor monitoramento;
 melhor utilização de subprodutos;
 conversão de resíduos em valor;
 menor consumo de energia;
 menor custo com armazenagem e manuseio de materiais perigosos;
 economias oriundas de um ambiente de trabalho mais seguro;
 eliminação do custo de atividades de manuseio, transporte e disposição
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final de resíduos;
 melhorias no produto como subproduto das melhorias de processo, como
controle de processo.

b) Benefícios de produto:
 melhor qualidade, produtos mais consistentes;
 menores custos de produção;
 menor custo de embalagem;
 uso de recursos mais eficientes no produto;
 produtos mais seguros;
 menor custo líquido de disposição de produtos por clientes;
 maior valor de revenda e/ou como sucata.

O paradigma do verde e competitivo teve sem dúvida grande influência no
movimento pela qualidade e pela gestão ambiental que se iniciou em meados da
década de 1990, e indiscutivelmente representou a inspiração conceitual para
inúmeras melhorias realizadas em empresas no sentido da prevenção de poluição e
da mitigação economicamente eficiente de impactos ambientais negativos em
sentido mais amplo – o que se deve inclusive à própria credibilidade e influência dos
autores no universo empresarial, que transcendem sua posição como teóricos
acadêmicos. Entretanto, apesar de haver consenso entre economistas a respeito de
haver alguma veracidade na proposta do “verde e competitivo”, muito já se indagou
a respeito de seus reais limites – para muitos estudiosos, a análise de casos
empíricos que “em tese” deveriam se enquadrar nos termos propostos por Porter e
Van der Linde revela que, em verdade, nem sempre a resposta a pressões advindas
de regulamentações ambientais culmina na promoção de soluções custocompetitivas, de modo que nem sempre a associação entre desempenho ambiental
e competitividade se processa de forma tão harmoniosa.
Por mais que os autores tenham se empenhado em arrolar uma quantidade
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interessante de casos empíricos que confirmam as virtudes da visão que associa
diretamente a política pública ambiental à promoção de inovações que aprimoram a
competitividade das empresas, o papel da política pública ambiental em induzir a
inovação não é uma unanimidade entre especialistas. Tendo em vista o objetivo de
sintetizar o conteúdo trabalhado até aqui e problematizar a teoria do “verde e
competitivo”, o quadro abaixo reúne as principais características desta visão mais
otimista.
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Quadro 5 – Inovação induzida e o “verde e competitivo”: síntese das áreas de concordância
Áreas de concordância

Evidências históricas indicam que uma fração significativa (embora não necessariamente
predominante) da inovação nos setores de energia e meio ambiente é induzida.

A regulação ambiental pode estimular inovações e adoção de tecnologias que melhoram a
capacidade das empresas de ter um desempenho ambiental satisfatório.

Muitas determinações regulatórias existentes utilizam mecanismos inflexíveis que provavelmente
emperram o desenvolvimento de inovações, ao tempo em que mecanismos baseados em incentivos
têm maior chance de promover o desenvolvimento de inovações.

As firmas são racionais dentro da informação de que podem dispor (boundedly rational), de tal modo
que constrições externas podem em certos casos estimular inovações que as deixam em melhor
situação.

Vantagens de pioneirismo podem ocorrer em virtude da antecipação, pelo mercado doméstico, de
regulações que antecipam tendências globais.

Fonte: JAFFE et alli, 2003.
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Quadro 6 – Inovação induzida e o “verde e competitivo”: síntese das áreas de discordância
Áreas de discordância
Teoria do “verde e competitivo”

Economia neoclássica / inovação induzida

Diversos estudos de caso indicam que significativos Estudos de caso são altamente seletivos.
offsets de inovação (ganhos) são comuns.

Firmas entendem que a regulação cria custos.

A inovação em resposta à regulação é evidência da Quando a inovação que reduz custos ocorre, o
existência de offsets (ganhos) que reduzem ou

custo de oportunidade da P&D e do esforço de

eliminam o custo da regulação.

gestão tornam um verdadeiro “ganha-ganha”
improvável.

A poluição é sinal de desperdício, justificando a

Custos são custos; mesmo se as firmas não

desejabilidade da inovação em resposta à

estiverem na fronteira, efeitos colaterais da

regulação.

redução de poluição podem ser tanto desejáveis
quanto indesejáveis.

Estudos sobre produtividade e custos não capturam Estudos sobre produtividade e custos sugerem
os ganhos (offsets) da inovação.

que os offsets (ganhos) da inovação
frequentemente são pequenos.

Há ampla evidência da existência de offsets

Considerando que é verdade que a má

(ganhos) da inovação, mesmo com mecanismos

regulamentação emperra a inovação, os efeitos

regulatórios mal desenhados. Isto sugere que os

benéficos aparentes da regulação existente

offsets (ganhos) provenientes de mecanismos bem

mostram apenas o quanto estudos de caso

regulados seriam ainda maiores.

podem ser enganosos.

Fonte: JAFFE et alli, 2003.
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2.3 O uso de instrumentos de mercado como elemento de política de gestão da
qualidade do ar
Cabe discutir o que é um programa de compensação de emissões
atmosféricas e em que contextos pode representar uma alternativa desejável para o
controle da qualidade ambiental, induzindo inovações custo-eficientes no parque
instalado bem como em novos parques.

2.3.1 Troca de direitos de emissão: racional
A lógica fundamental da compensação de emissões é a “longa tradição da
economia

que

sugere

que

tratar

recursos

naturais

como

bens

comuns

compartilhados conjuntamente por diversos usuários pode levar à sobreexploração,
na ausência de algum tipo de racionamento do acesso” (TIETENBERG, 2006). A
tragédia dos comuns (HARDIN, 1968), termo criado por Garrett Hardin para ilustrar
este dilema, virou a ilustração clássica do fenômeno no contexto dos debates sobre
o

desenvolvimento

sustentável:

a

racionalidade

econômica

individual,

no

microcosmo rural da Europa medieval criado pelo autor, levava os donos de
rebanhos a conduzir quantas cabeças de gado pudessem para o pasto comunal; o
resultado agregado, muito diverso da maximização dos lucros, foi o sobrepasteio e a
ruína coletiva. Sendo a lógica extensível a inúmeros contextos contemporâneos,
argumentou Hardin, era necessário que governos e mecanismos internacionais
fossem capazes de criar mecanismos de controle do acesso a estes bens comuns,
tendo em mente a manutenção da capacidade de suporte e a continuidade – por quê
não, sustentabilidade – das atividades econômicas dependentes destes serviços
ambientais. Há extensa literatura sobre o tema mas não é nosso objetivo aqui nos
debruçarmos sobre ela.
A atmosfera é um destes bens comuns e não é de surpreender que o livre
acesso a sua capacidade de diluir e depurar poluentes pode levar a um estado de
poluição indesejável. A pergunta se redefine, portanto, da seguinte maneira: “que
forma deve assumir o controle sobre o acesso ao recurso natural?” (TIETENBERG,
2006).
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Há diversas maneiras de se responder a esta questão e a compensação de
emissões é uma destas maneiras. Ela surge como complementação à regulação
tradicional – aquela que estabelece de algum modo limites máximos para cada fonte
de poluição através de mecanismos de comando-e-controle tradicionais como
padrões de emissão –, permitindo que, contanto a redução total de emissões seja a
estabelecida, os atores privados gozem de flexibilidade para decidir como abordar a
busca pela redução. De modo bastante simplificado, podemos descrever este tipo de
mecanismo da seguinte forma: as firmas podem cumprir suas obrigações de redução
ou reduzindo suas próprias emissões, ou adquirindo créditos de emissões reduzidas
de firmas terceiras que optaram por reduzir mais do que sua cota devida. Novas
fontes de poluição devem também adquirir estes créditos, o que cria mais um
estímulo ao abatimento de emissões em fontes existentes.
De fato, o tema é bastante complexo, mas a lógica deste tipo de sistema não
deixa de ser simples: em primeiro lugar, existe uma ampla percepção de que os
mecanismos de comando-e-controle tradicionais não são eficientes para dar conta
do desafio de gerenciar eficientemente o acesso ao serviço ambiental, seja porque
os ganhos relativos que são capazes de obter são erodidos em absoluto pelo
crescimento econômico, seja simplesmente porque nem sempre logram êxito em
abrir espaço, no médio e longo prazo, para ações custo-eficientes de controle de
poluição mais inovadoras (TIETENBERG, 2006). Em teoria, a troca de direitos de
emissões é uma maneira de obter progressos custo-eficientes no abatimento de
emissões – isto é, de alocar eficientemente os custos de fato absorvidos naquelas
fontes com maior potencial de redução de emissões.

2.3.2 Experiências passadas
Uma das experiências pioneiras com os mercados de emissão foi o
programa de compensações estabelecido pelo Clean Air Act de 1976 dos Estados
Unidos, que foi um programa de compensação de emissões stritu sensu (offset
program), que exigia a compensação de emissões apenas para fontes novas.
TIETENBERG (1985) descreve o programa como “um problema que foi tornado
solução” – com a qualidade do ar atingindo padrões extremamente deteriorados
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para poluentes como os óxidos de enxofre e materiais particulados, bastante nocivos
à saúde humana e à manutenção de processos ecossistêmicos, a instalação de
novas fontes de poluição em áreas classificadas como de “não-atingimento dos
padrões” (non-attainment) se tornava indesejável, o que se podia tornar óbice ao
crescimento econômico. O país mergulhava em um debate ferrenho opondo
ambientalistas, de um lado, e as indústrias intensivas em emissões como o setor
energético, de outro. Neste contexto, a compensação de emissões veio como uma
solução extremamente bem vinda. O que logrou realizar foi fazer com que as novas
fontes pagassem por melhorias em fontes existentes, tornando assim o crescimento
econômico, engenhosamente, o motor do progresso técnico, inclusive com um
coeficiente de compensação adicional de 20% que ficaria como o suplemento de
redução de emissões que responderia pela melhoria da qualidade do ar. Cada vez
que uma nova fonte se instalasse em local de má qualidade do ar, ela pagava, em
teoria, pela redução de emissões correspondente mais barata disponível no conjunto
de firmas emissoras.
Cabe apontar que embora o texto legal do primeiro decreto das Bacias
Aéreas não deixasse completamente claro que era este o modelo pretendido para o
Estado de São Paulo, o fato de que os inventários e metas globais de redução de
emissões atmosféricas acabaram não sendo elaborados a contento faria com que,
do ponto de vista prático da implementação, o sistema paulista de compensação de
emissões acabasse funcionando como este primeiro programa americano de offsets
– o único mecanismo operante do sistema era aquele por meio do qual as fontes
novas situadas acima das linhas de corte estabelecidas deveriam adquirir créditos
obtidos por meio das reduções de emissões em fontes existentes.
Muitas foram as experiências com estes mecanismos mundo afora, variando
em modelo normativo e de implementação, poluentes sujeitos aos mercados,
características operacionais e, é claro, nível de êxito. A partir do primeiro programa
de compensação de emissões, a EPA norte-americana passou a realizar sucessivas
experiências, repetidas também pela União Europeia e outros países. Dentre estas,
como foco apenas em mecanismos de troca de direitos de emissões de poluentes
regionais, podemos citar:
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a) Emissions Trading Program (ETP)
Lançado em 1995, combinou ao programa de compensação inicial três
novos mecanismos: a ‘política de bacia’ (bubble policy), que permitia que fontes
existentes adquirissem créditos entre si; a política de acúmulo de créditos (banking),
que permitia que créditos fossem acumulados para uso futuro; e a política de
diferenciação para fontes existentes em processo de expansão (‘netting’), que
permitia que expansão de fontes existentes ficasse isenta das duras obrigações para
novas fontes contanto estivessem sendo realizadas durante a implementação do
programa e provocassem aumento líquido de emissões abaixo de determinadas
linhas de corte.

b) Programa de phase-out do chumbo na gasolina nos EUA
Na fase de implementação de padrões mais rigorosos de redução do teor de
chumbo na gasolina, a partir de 1985, a EPA americana criou um programa de
comercialização de direitos de inclusão de chumbo na gasolina comercializada
baseado no pressuposto de que havia diferenças de dificuldade e custos entre
diferentes refinarias para atingimento das novas metas impostas. Refinarias que
conseguiram cumprir suas metas de redução antes do prazo poderiam comercializar
seus direitos de adição de chumbo para aquelas que demandavam mais
planejamento e investimentos, deste modo garantindo uma transição mais suave e o
cumprimento da meta global no final do prazo de transição (KERR & MARÉ, 1997
apud STAVINS, 2003).

c) Redução de substâncias nocivas à camada de ozônio nos Estados
Unidos
Após a assinatura do Protocolo de Montreal, em 1988, 24 nações se viram
obrigadas a restringir a produção e comercialização de gases nocivos à camada de
ozônio estratosférico em 50% até o ano de 1998. Com evidências crescentes de que
o problema continuava se agravando, acordos subsequentes ordenaram a
eliminação completa do uso destes gases, e os Estados Unidos decidiram cumprir
suas obrigações por meio de um programa de licenças comercializáveis. A partir de
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1998, linhas de base progressivamente menores foram alocadas para produção e
consumo, e reduções maiores do que os limites impostos puderam ser
comercializadas entre produtores e consumidores, separadamente, incluindo firmas
internacionais signatárias do protocolo, com aprovação da EPA. Estas reduções
podiam ser aumentadas através da demonstração da destruição segura de gases
nocivos à camada de ozônio. O programa levou, segundo TIETENBERG (2006), a
um problema de excessiva aferição de renda oriunda da escassez artificial, de modo
que o Congresso americano não tardaria a impor uma taxa sobre todas as
substâncias destruidoras da camada de ozônio vendidas ou utilizadas por
fabricantes ou importadores, para criar incentivos adicionais para a redução. Apesar
de não se saber exatamente quais foram os resultados do programa de
comercialização de direitos, dado que as informações do programa foram tratadas
com sigilo pelo governo, estima-se que cerca de 10% das licenças obtidas pelas
firmas tenham sido comercializadas (STAVINS & HAHN, 1993, apud TIETENBERG,
op. cit.).

d) Mecanismo de médias de emissão do Clean Air Act de 1990
Com o objetivo de fazer cumprir as metas de qualidade do ar que
estabelecia, as emendas ao Clean Air Act de 1990 incluíram um mecanismo de
‘médias de emissão’ (emissions averaging), que permitia flexibilidade às empresas
emissoras para decidir como distribuir suas emissões internamente, considerando
um teto para cada empresa. Como define TIETENBERG (op. cit.), trata-se de um
programa de troca de emissões intra-instalação, estabelecido para os setores de
refinaria, produtos químicos orgânicos sintéticos, polímeros e resinas, alumínio,
movelaria em madeira e gráfico, entre outros.

e) Programa Chuva Ácida (Acid Rain Program)4
Segundo TIETENBERG (op. cit.), é o programa de comercialização de

4

Informações completas sobre o programa, regulações, relatórios de acompanhamento e resultados
podem ser encontrados no website da US Environmental Protection Agency: <
http://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/arp/index.html>. Último acesso em set/2011.
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emissões de maior sucesso de todos os tempos. Com uma matriz energética
fortemente baseada no carvão mineral, os Estados Unidos sofriam na década de
1970 um sério problema de chuva ácida provocada pelas emissões de enxofre de
usinas elétricas. As emissões de óxidos de nitrogênio, embora menores, também
contribuíam para o problema. O programa consistia na alocação de direitos de
emissão para cada usina, com redução das linhas de base em duas fases
progressivas (a partir de 1995 e 2000) mas permissão de acúmulo de direitos não
utilizados, visando a uma redução de 10 milhões de toneladas entre 1980 e 2010.
Com sólida implementação, incluindo reduções em fases, alocação inteligente de
linhas de base, atualização anual da base de dados, flexibilização das estratégias de
redução, monitoramento contínuo das emissões e o estabelecimento de penalidades
automáticas por não-cumprimento, o programa promoveu a redução de 67% das
emissões de enxofre em 2009 em comparação com o ano de 1980, e 64% com
relação ao ano de 1990, totalizando 11,6 milhões de toneladas e atingindo sua meta
inicial com folga (USEPA, 2010). Os benefícios ambientais também foram bastante
tangíveis: a média anual nacional composta de concentração de SO 2 na atmosfera
caiu 76% entre 1980 e 2009 (id.); e a deposição úmida de sulfatos diminuiu 43%
entre os períodos de observação de 1989-91 e 2007-9 (id.). No caso do nitrogênio
inorgânico, bastante influenciado por fontes externas ao programa, os sucessos
foram menores, mas ainda assim relevantes. A adoção de tecnologias mais limpas
de processo e de controle de poluição foi extremamente significativa. Segundo
TIETERBERG (2006), as duas principais inovações trazidas pelo programa foram a
instalação de um mercado de leilões operado pelo Chicago Board of Trade, que
garantia a disponibilidade de direitos de emissão (cerca de 3% dos direitos eram
leiloados diretamente pela EPA) e fornecia aos agentes econômicos informações
sobre preços que a eles faltavam em programas anteriores, dado que as transações
entre agentes privados eram sigilosas; e a possibilidade de qualquer um de comprar
direitos de emissão, incluindo cidadãos privados e grupos ambientalistas, resultando
em um ar mais limpo.
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f) O programa RECLAIM5:
Em 1994, os Estados norte-americanos passaram a poder desenvolver seus
próprios programas de redução de emissões, e muitos deles passaram a
implementar mercados de emissões como estratégia para melhoria da qualidade do
ar. O Programa RECLAIM – Regional Clean Air Incentives Market, criado pelo
Distrito de Gerenciamento da Qualidade do Ar da Costa Meridional, região de Los
Angeles, no Estado da Califórnia, foi o principal. O RECLAIM envolveu cerca de 350
indústrias participantes na redução de emissão de NOx e SOx na “bacia aérea” do
South District, a mais poluída do país, operando como um programa de cap-andtrade: a partir de metas estabelecidas para a ‘bacia aérea’, são alocados direitos de
emissão por unidade – direitos que decrescem a uma taxa de 5 a 8% por ano,
durante uma década; as unidades que conseguem reduções maiores criam um ativo
para vender, os Créditos Comercializáveis do RECLAIM, ou RTCs. O programa teve
um início tímido, com uma estratégia de sobrealocação visando à efetiva
implementação no médio prazo, e mais tarde seria abalado pelos efeitos do
programa californiano de desregulamentação do setor elétrico, que acabou elevando
os preços dos créditos em cerca de 10 vezes entre 1999 e 2000 (SCAQMD, 2002).
Mesmo assim, os resultados reais ficaram próximos do objetivo inicial de reduzir a
emissão de NOx de fontes participantes de 105 para 27 toneladas diárias, e de SO x
de 26,5 para 10 toneladas diárias, de forma custo-eficiente. Novamente segundo
TIETENBERG (2006), os aspectos mais inovadores do RECLAIM foram a criação de
zonas separadas de comercialização, na costa e no interior; e a experiência com um
aumento súbito de preços, o que levou ao desenvolvimento de mecanismos
específicos de emergência que podem ser utilizados como referência para outros
programas.

g) Programa NOx Budget6

5

Informações completas sobre o programa, regulações, relatórios de acompanhamento relativos a
transações realizadas, informações sobre o preço dos créditos e resultados podem ser encontrados
no
website
do
South
Coast
Air
Quality
Management
District:
<
http://www.aqmd.gov/reclaim/reclaim.html>. Último acesso em set/2011.
6

Informações completas sobre o programa, regulações, o NOx SIP Call, um gui a de implementação
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Representou o momento em que os Estados americanos passaram a atuar
conjuntamente na busca de soluções para altas concentrações de poluentes
regionais. No nordeste dos Estados Unidos, estados articulados por meio da
Comissão sobre Transporte de Ozônio (Ozone Transport Commission – OTC),
criada pelas emendas ao Clean Air Act de 1990, desenvolveram um programa
específico para endereçar a questão das emissões de óxidos de nitrogênio por parte
de usinas elétricas e grandes emissores industriais, visando a diminuir a formação e
o transporte de gás ozônio na baixa atmosfera em escala regional. Na primeira fase
do programa, as fontes participantes tiveram de reduzir emissões com base no
conceito de ‘melhor tecnologia prática disponível’; em seguida, a partir de 1998, a
segunda fase instituiu o NOx Budget Program (OTCNBP), um programa de cap-andtrade entre estados objetivando reduções de emissões adicionais durante a
chamada ‘temporada do ozônio’ (maio a setembro no hemisfério norte), quando as
condições atmosféricas favorecem a formação deste poluente secundário. O
OTCNPB permitia que Estados trocassem direitos de emissão entre si a partir de
alocações realizadas para o Estado inteiro. Por fim, a partir de 2003, a terceira fase
do programa acabaria substituída pelo programa federal NOx Budget Trading
Program (NPB), que promoveu sua expansão a outros estados, com a meta de
atingimento dos padrões federais de qualidade do ar para o poluente. Segundo a
própria EPA (USEPA, 2009), em 2004 os Estados que já haviam iniciado sua
atuação via Planos de Implementação Estadual (SIP) para NO x no contexto do
programa da OTC, ainda na década de 1990, não tiveram dificuldade de atingir as
determinações do NPB, ao passo em que os novos integrantes, doravante dotados
de seus respectivos SIPs para NOx, passaram a reduzir suas emissões. Para
TIETENBERG (op. cit.), a principal característica do NBP foi a sazonalidade, posto
que suas determinações valiam apenas para a temporada do ozônio. Já em 2005, o
NPB seria substituído pelo Regulamento Interestadual do Ar Limpo (Clean Air
Interstate Rule – CAIR).

e resultados podem ser encontrados no website da US Environmtenal Protection Agency: <
http://www.epa.gov/airmarkets/progsregs/nox/sip.html>. Último acesso em set/2011.
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h) Clean Air Interstate Rule – CAIR7
Em substituição ao programa NOx Budget, considerando o fato de que novos
padrões da qualidade do ar haviam sido estabelecidos em 2005 para ozônio
troposférico e materiais particulados finos, a EPA americana ofereceu aos Estados
duas alternativas para a redução de emissões: participar de programas de cap-andtrade interestaduais ou atingir metas estaduais por meio de medidas que eles
próprios desenvolverem. Os programas federais de troca de emissões foram três:
um para óxidos de nitrogênio (NOx), um para óxidos de enxofre (SOx), e um terceiro
para materiais particulados finos (MP2,5), cuja implementação acabaria levando mais
tempo por conta da necessidade de se instalar uma rede nacional de monitoramento
da qualidade do ar para o poluente. Segundo a USEPA, o programa ambiciona
obter, até o ano de 2015, até US$ 100 bilhões em benefícios à saúde pública,
prevenindo 17.000 mortes prematuras, milhões de dias de trabalho e escola
perdidos, e dezenas de milhares de ataques cardíacos não-fatais e admissões
hospitalares (EPA, 2011). Segundo TIETENBERG (2006), a grande inovação deste
programa foi o nível de confiança depositado pela agência ambiental em um
instrumento de mercado – antes do CAIR, os Estados tinham de comprovar o
cumprimento das normas federais por meio da aprovação dos planos de
implementação estaduais (SIPs), mas com sua implementação a mera participação
no programa de cap-and-trade federal, indepentemente dos resultados de fato
obtidos, já passa a ser considerada suficiente. Segundo o autor, “esta dependência
nos mecanismos estabelecidos pelas Emendas ao Clean Air Act de 1990 seria
inimaginável há 20 anos e pode representar o exemplo mais claro da extensão da
substituição da regulamentação convencional de fontes isoladas por mecanismos de
troca de emissões” (id., ibid.., p. 17).

i) O controle de particulados em Santiago, Chile8

7

Informações completas sobre o programa, regulamentação, emissões consideradas, relatórios e
análises de desempenho podem ser encontradas no website da US Environmental Protection
Agency: <http://www.epa.gov/cair/index.html>. Último acesso em set\2011.
8

Mais informações sobre este interessante mecanismo, regulamentações, estudos e outras
referências podem ser encontradas no website do Ministerio del Medio Ambiente chileno: <

89

Principal exemplo de iniciativa desenvolvida no contexto de um país em
desenvolvimento, o programa de controle de particulados em Santiago do Chile –
cidade com indicadores de qualidade do ar sensivelmente piores do que os piores
casos paulistas atuais, devido

às condições meteorológicas e

topografia

desfavorável à dispersão de poluentes – conta desde 1992 com mecanismos de
compensação de emissões por fontes novas, mensuradas não de acordo com as
emissões reais, dado que não há monitoramento contínuo, mas com a ‘capacidade
de emissões’, exatamente como o programa do Estado de São Paulo. O caso é
extremamente interessante dado que suas condições de contorno são comparáveis
ao estado de São Paulo, guardadas as particularidades da política pública chilena,
bem delineadas quando da elaboração do programa por HARTJE et alli. (1994). No
programa chileno, o órgão regulador contabiliza anualmente as capacidades de
emissão com relação às ‘licenças de capacidade’ de cada fonte, permitindo a troca
de direitos entre fontes existentes e também novas. A geografia da implementação
do programa (o dispositivo equivalente “saturação da qualidade do ar” do modelo
paulista, que motiva sua instalação) é instituída por decreto, diferentemente do caso
paulista que conta com critérios do tipo ‘non-attainment’ baseados em fórmulas a
serem calculadas anualmente a partir de dados da qualidade do ar. TIETENBERG
(op. cit.) aponta, e isto é muito relevante para nosso caso paulista, que a experiência
chilena tem como característica mais interessante o fato de que, implementada em
um país em desenvolvimento, permite uma discussão interessante a respeito da
infraestrutura necessária para a implementação de um mecanismo de troca de
emissões.

2.3.3 Por uma síntese das experiências passadas: condições de sucesso para
mecanismos de troca de direitos de emissão
Não é nosso objetivo nos embrenharmos em uma análise comparativa
exaustiva das experiências passadas com mecanismos de troca de direitos de
emissões de poluentes regionais, mas cabe sintetizar a literatura existente e nossa

http://www.mma.gob.cl/1257/w3-channel.html>. Último acesso em set\2011.
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experiência profissional a respeito do tema de modo a estabelecer a base que, após
a demonstração mais cuidadosa da experiência paulista, nos permitirá fazer a
análise crítica de acertos e erros do nosso mecanismo de compensação de
emissões, especificamente no tocante a sua capacidade de promoção de
ecoinovações.

a) Informação para planejamento
A questão do planejamento do mecanismo de compensação de emissões
pode ser resumida da seguinte maneira: mesmo havendo evidências teóricas sólidas
de que mecanismos de comando-e-controle tradicionais tendem à custo-ineficiência,
quais são as lacunas que precisam ser preenchidas para que as autoridades
ambientais sejam capazes de buscar estratégias custo-eficientes de controle de
poluição, superando a “inércia do status quo” e “a perda do conforto trazido pela
familiaridade” tanto de reguladores, quanto dos próprios emissores (TIETENBERG,
op. cit.)? O planejamento de um sistema de troca de emissões demanda idealmente
estudos ex-ante que demonstrem tanto a necessidade do sistema, quanto as
características que deve assumir para buscar os resultados pretendidos. Isso
constitui parte dos custos administrativos (descritos abaixo) e envolve, pelo menos, a
instalação ou aprimoramento da rede de monitoramento da qualidade do ar, caso
isto ainda seja necessário, a elaboração de inventários georreferenciados de fontes
de poluição relevantes, análises tecnológicas setoriais, a elaboração de curvas de
custos marginais de abatimento de poluição que permitam conhecimento da custoeficiência para cada setor, estimativa dos demais custos administrativos que o
programa pode envolver e estudos sobre a questão regulatória atual e cenários
futuros, podendo envolver atividades mais complexas como a modelagem da
qualidade do ar esperada com as reduções e outras atividades para poluentes
específicos, como por exemplo avanços na questão da especiação dos COVs, no
caso da regulação dos precursores do ozônio troposférico. Na prática, a regra de
ouro é a de que quanto mais completo o diagnóstico, mais eficiente tenderá a ser a
regulação – e este ponto é especificamente útil de ser lembrado no caso brasileiro,
que não conta com uma tradição de planejamento de políticas públicas, ambientais
ou não, baseado em análises de custo-benefício, nem com a regulamentação de tais
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instrumentos como parte do ordenamento jurídico.

b) Internalização

de

custos

administrativos

e

desenvolvimento

da

capacidade de implementação
Neste ponto, é preciso que lembremos que a instituição de um sistema de
compensação de emissões, por mais simples que este sistema possa ser, é uma
forma de ecoinovação organizacional e sistêmica que nossa chave interpretativa
permite situar como sendo de alta complexidade, devido ao alto nível de articulação
social necessária para sua implementação. TIETENBERG (op. cit.) define os custos
administrativos como uma categoria separada de custos que, diferentemente dos
custos de transação, afeta exclusivamente aos reguladores, envolvendo a
montagem e implementação da política de controle de poluição. Para o autor, sua
adequada absorção pelo órgão regulador é fator crítico de sucesso de qualquer
mecanismo de compensação de emissões – mais um motivo pelo qual o
planejamento é uma etapa indispensável. Destes recursos dispendidos pelo órgão
público dependem o custeio de atividades-chave para o funcionamento do novo
sistema como treinamento das equipes, realização de audiências e consultas
públicas sobre as novas regulamentações, estabelecimento das bases para a
alocação inicial de direitos de poluir, desenvolvimento de sistema de registro das
licenças e de acompanhamento do desempenho dos atores envolvidos quanto a
suas emissões, monitoramento de emissões, fiscalização, gerenciamento dos casos
de desconformidade, entre diversas outras. O autor ainda acrescenta: uma vez que
os custos administrativos podem variar bastante de acordo com diferentes escolhas
sobre os modelos possíveis para a troca de emissões, eles devem ser levados em
consideração durante o processo de decisão sobre o modelo a ser implementado,
sob o risco da tomada de decisão em favor de um modelo que criará atividades que
não poderão ser cumpridas a contento pelo órgão ambiental, considerando sua
capacidade projetada – e que, portanto, terá chances reduzidas de efetiva
implementação. Ademais, este autor também aponta o papel dos custos
administrativos no posicionamento dos técnicos dos órgãos ambientais com relação
à reforma regulatória rumo à compensação – um modelo que cria trabalho demais
sem o devido investimento tenderá a ser minado internamente, ao passo em que a
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possibilidade de novos investimentos em equipes, equipamentos e treinamento pode
ajudar a catalisar o apoio dos corpos técnicos. De um modo ou de outro, o ponto
aqui é que os custos administrativos devem ser considerados em todas as fases do
planejamento da política pública de compensação, valendo sempre a relação
capacidade de absorção de custos administrativos / complexidade do modelo
proposto: o poder público deve desenvolver o modelo que estiver disposto a custear.

c) Agregação

de

competências,

capacitação

de

corpos técnicos

e

reorganização do trabalho
Um ponto específico digno de atenção especial é a questão das mudanças
necessárias do ponto de vista da gestão de recursos humanos. Este tópico, de fato
uma subcategoria do tema dos custos administrativos, merece destaque por
constituir um fator crítico de sucesso em si, refletindo a partir da perspectiva interna
ao órgão ambiental o profundo desafio de mudança paradigmática do modelo
regulatório da poluição por fontes fixas. Em primeiro lugar, a implementação de
mercados de emissão demanda a agregação de novos conhecimentos ao corpo
técnico, especialmente nos campos da economia ambiental, da geografia
econômica, dos sistemas de informação, do direito ambiental e da própria gestão de
políticas públicas baseadas no novo modelo. Ademais, conforme relatam órgãos
ambientais que viveram a transição de um modelo de comando e controle tradicional
para um modelo de troca de emissões, a mudança de foco regulatório traz à tona
uma necessidade de correspondente mudança de foco na estruturação da
instituição, indo além da mera agregação de competências novas e criando
necessidades tanto de treinamento quanto de reorganização do trabalho. No caso
do RECLAIM, na Califórnia, por exemplo, os técnicos do órgão ambiental descrevem
sensíveis mudanças da quantidade de trabalho necessária para atividades que, já
realizadas anteriormente, assumem novo papel no novo modelo (SCAQMD, 2002),
especialmente no caso da implementação de ferramentas, da realização das
auditorias e da resolução de conflitos. Além dos fiscais do programa terem de ser
treinados novamente para as novas auditorias que passaram a ter de realizar, a
capacidade de fiscalização do órgão ambiental ficaria totalmente redefinida pelo fato
de que as inspeções se tornaram muito mais complexas; ao mesmo tempo, um
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corpo técnico teve de ser formado para a implementação dos sistemas automáticos
de informação sobre emissões, enquanto o corpo jurídico do órgão regulador tinha
de se preparar para disputas legais de conteúdo inédito, muitas das quais sequer
puderam ser antecipadas; no bojo desta efervescência, profissionais tiveram de ser
contratados e treinados para lidar com os dados econômicos gerados nos mercados
de créditos. Em suma: a reorganização interna do trabalho do órgão ambiental para
dar conta dos novos desafios regulatórios é tão importante que deve constituir um
capítulo à parte do planejamento, valendo sempre a regra de que quanto mais
complexo for o modelo, mais complexa deverá ser a reestruturação das equipes
responsáveis pela implementação.

d) Custos de transação
Em um sistema de mercado de emissões, os custos de transação são
aqueles relacionados às atividades que os participantes devem realizar de modo a
permitir o atingimento de seus objetivos ao operar neste mercado – neste caso, a
tomada de decisão racional com relação às alternativas de abatimento de poluição
e/ou de aquisição de créditos (TIETENBERG, op. cit.). Na prática, estes custos
estarão associados a atividades como pesquisa de mercado, estabelecer as
conexões entre compradores e vendedores, negociar créditos, garantir o
cumprimento de contratos, cumprir com as exigências burocráticas, realizar
pagamentos, entre outros. STAVINS (1995) conclui que custos de transação
positivos diminuem o tanto o número de transações quanto o volume de créditos
comercializados, de modo que é importante considerar seu papel no desenho de um
instrumento de troca de créditos.

e) Estratégia de criação e implementação
Por estratégia de criação e implementação, entende-se a maneira por meio
da qual as obrigações são negociadas, criadas, informadas e cobradas pelas
autoridades ambientais ao longo do tempo, o que agrega elementos institucionais,
normativos e executivo-operacionais. Isto envolve aspectos como a negociação do
modelo dentro da estrutura governamental e junto ao setor privado, o detalhamento
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de obrigações, metas e prazos de cumprimento considerados realistas do ponto de
vista privado e eficazes do ponto de vista ambiental, a adoção de períodos de
carência, a estratégia de monitoramento e a definição das consequências tangíveis
para os casos de não-cumprimento, entre outros. Em casos concretos, a
racionalização desta estratégia se torna necessariamente complexa, na mesma
medida

em

que

são

complexas

as

minúcias

sobre

a

institucionalidade

governamental, sobre o funcionamento e a efetiva capacidade do órgão regulador, e
sobre dinâmicas do setor privado que influem no sucesso do programa. Por
exemplo, no caso paulista alguns elementos estratégicos deixados de lado foram a
legitimação intragovernamental do modelo de compensação de emissões (um
elemento institucional) e o aclaramento da forma como as obrigações deveriam ser
distribuídas ao longo das três licenças que os empreendimentos devem obter antes
de operar (um elemento que deveria ter sido incluído no marco normativo), o que
criou um clima de desconfiança e incerteza e contribuiu para minar a iniciativa. Na
prática, a clareza de propósito com relação a esta estratégia é fundamental para o
sucesso do programa, também porque, uma vez implementado, o programa
demandará agilidade frente a todos os desafios que surgirão.

f) Marco regulatório adequado
Este aspecto se refere essencialmente a elementos de caráter técnicojurídico, mas é indissociável das questões ligadas ao processo de elaboração do
arcabouço normativo e da estratégia de implementação. Em suma, é importante do
ponto de vista técnico-jurídico que o marco regulatório promova segurança e
estabilidade ao modelo, incluindo definições e mecanismos claros e apropriáveis por
todas as partes interessadas e evitando ambiguidades que demandam dispendiosas
consultas jurídicas a cada necessidade por esclarecimento. De modo geral uma
norma elaborada com envolvimento de partes interessadas estratégicas, seja de
dentro ou de fora da estrutura governamental, incluindo no mínimo atores dos
setoriais governamentais de meio ambiente, desenvolvimento e saúde, além de
representantes do setor privado dispostos a contribuir produtivamente para o
processo, terá mais probabilidade de acertar nas minúcias técnicas e de
implementação do que uma norma elaborada exclusivamente a partir dos gabinetes
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das pastas ambientais, normalmente (ao menos no Brasil) menos habituados a
prever as consequências geoeconômicas e setoriais dos atos normativos que
publicam, e nesta medida mais sujeitos a erros quando trabalhando sozinhos.

g) Estabilidade
A questão da estabilidade, intrinsecamente ligada aos tópicos anteriores, é
fundamental. Em primeiro lugar, o planejamento da iniciativa precisa ser adequado
para que não seja necessário promover sucessivas mudanças de regras ao longo do
processo de implementação. Além disso, do ponto de vista normativo é importante
que todos os aspectos arbitrários temporalmente variáveis de um programa de
compensação (por exemplo, prazos de implementação e validade de créditos de
emissões reduzidas) de emissões sejam pensados para refletir tendências de médio
prazo, visando a uma maior previsibilidade de deveres e custos por parte do setor
privado. Ambos fatores, quando mal endereçados por parte das autoridades
ambientais, criam riscos e inseguranças jurídicas que serão interpretados pelos
setores privados como inconvenientes incertezas, enfraquecendo o ambiente de
negócios e repelindo novos investimentos. No caso paulista, a falta de estabilidade
que adveio tanto das falhas do processo de elaboração do decreto inicial quanto de
seu conteúdo de ponto de vista técnico, contribuiu fortemente para solapar a
credibilidade do modelo e torná-lo ulteriormente uma barreira ambiental.

h) Espacialidade dos mercados
A definição da espacialidade dos mercados configura um elemento
interessante, envolvendo fatores ligados à implementação, à viabilidade do mercado,
à estratégia geoeconômica e à dimensão espacial real da questão ambiental. A um,
é preciso utilizar definições espaciais práticas do ponto de vista operacional, que
façam sentido dentro das fronteiras político-administrativas que definem a
capacidade de atuação do governo, respeitando a área de abrangência de braços
regionais dos órgãos ambientais e demais instituições relevantes; a dois, é preciso
circunscrever a zona onde incidem as obrigações de forma a criar a “massa crítica”
de viabilização do mercado, evitando estabelecer mercados em zonas onde a
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estrutura do conjunto de emissores e a distribuição das emissões entre estes atores
façam com que o mecanismo de compensação de emissões não seja a estratégia
mais custo-eficiente de redução de emissões atmosféricas, ou em que os mercados
sejam inviáveis; ademais, é necessário prever com inteligência os efeitos das novas
regras do ponto de vista geoeconômico, equacionando o efeito dispersor da criação
de assimetrias espaciais de rigor na regulação através de uma perspectiva
estratégica, buscando resultados desejáveis em termos de desconcentração
industrial; por fim, é preciso sempre respeitar as dinâmicas de emissão, acumulação
e dispersão de cada poluente específico, de modo a garantir que as reduções de
emissões proporcionadas pela iniciativa de fato se traduzam em melhorias da
qualidade do ar. Esta é uma equação difícil de se solucionar em termos práticos,
podendo ser endereçada por meio de critérios técnicos como os do tipo “critérios de
não-atendimento”, ou simplesmente ser definidas por decreto como no caso da
Região Metropolitana de Santiago do Chile. A espacialidade dos mercados precisa
ser estável, também, de modo a respeitar a necessidade maior por estabilidade no
programa.

i) Oferta de créditos
A questão da formatação da oferta potencial e real de créditos de emissão
reduzida é, evidentemente, chave como condição de sucesso. São diversos os
fatores da arquitetura do programa relacionados à criação de oferta de créditos, que
podem ser genericamente descritos como as condições de contorno e mecanismos
por meio das quais o arcabouço normativo e a efetiva implementação do programa
criam estímulos ou obrigações para empresas existentes realizarem abatimentos de
emissões em suas fontes estacionárias e móveis, ou criam eles próprios os créditos
que permitem a instalação de fontes novas e ampliação das existentes.
Evidentemente, estas condições devem idealmente ser desenvolvidas com base em
um inventário confiável de emissões na região de vigência do mercado e estudos
relacionados à capacidade das firmas em realizarem intervenções de controle, tanto
em termos de volumes potenciais, quanto em termos de custos. Entre estas
condições de contorno e mecanismos podemos arrolar linhas de corte, metodologias
de priorização ou recortes setoriais que definem as empresas participantes do
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programa, definição de linhas de base e metas de redução obrigatória,
implementação de mecanismos de monitoramento e penalidades, destinação de
cota

de

créditos a serem

comercializados pela

autoridade

ambiental, a

regulamentação do acúmulo de créditos, a criação de créditos públicos, a instituição
de mecanismos de financiamento para investimentos em abatimento e outros
elementos que funcionam como estímulo à implementação de projetos de
abatimento nas empresas existentes.

j) Formatação da demanda
Como no caso da formatação da oferta, a demanda por créditos precisa ser
bem equacionada sob risco de criação de barreira ambiental ou perda de custoeficiência dos abatimentos realizados. A formatação da demanda se faz por meio de
planejamento visando a regulamentação da necessidade de obtenção de créditos
por parte de novas fontes e ampliação das fontes existentes, o que é arbitrário e
crítico, constituindo o ponto mais sensível na relação com o tema da competitividade
para novos investimentos. Os principais instrumentos à disposição são o
estabelecimento de limites espaciais; linhas de corte, métodos de priorização ou
recortes setoriais; exigências de compensação adicional, visando diminuição das
emissões totais; e regulamentação dos prazos de compensação. Em qualquer caso,
a previsibilidade com relação à disponibilidade de créditos e seu custo como
elemento decisivo.
Outro fator que a formatação da demanda precisa considerar é o impacto
geoeconômico e a estratégia com relação ao efeito em decisões locacionais para
emissores críticos, pois ao mesmo tempo em que normalmente se deseja melhorar o
ar em regiões críticas, não é objetivo de um programa de compensação de emissões
bem elaborado simplesmente exportar atividades para locais onde possam operar
sem o devido controle. Além disso, a formatação da demanda através de linhas de
corte, ao determinar o tipo de empresa que deve participar do programa – se apenas
grandes emissores, emissores médios ou qualquer emissor –, define o estímulo à
realização de pequenos abatimentos (se houver apenas grandes demandas, não há
incentivo à geração de poucos créditos), como também o estímulo a comercialização
de créditos ou seu uso estratégico como barreira de mercado, o que pode ocorrer no
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caso de um programa formatado para incluir apenas grandes empresas.

k) Comunicação e educação
Este tema é de absoluta importância para o sucesso da política pública
ambiental, especialmente quanto esta política apresenta uma mudança de
paradigma com relação ao modelo regulatório vigente, com o qual os atores já estão
acostumados. A autoridade ambiental precisa se certificar de que está empenhando
os esforços devidos na difusão e na ampla legitimação da nova regulamentação,
antes, durante e depois do processo de aprovação da normativa, junto a todas as
partes interessadas, deixando inclusive à disposição da sociedade, idealmente, uma
estrutura permanente para o esclarecimento de dúvidas que possam surgir. A
comunicação e a educação com relação ao novo modelo são fundamentalmente
importantes pois, juntamente com a institucionalidade que dá suporte ao seu
processo de criação, está intimamente ligada à legitimação social da nova iniciativa,
assim como à confiança que os atores privados e eventuais intermediários
depositam na nova forma de se resolver o mesmo problema, de que tanto depende
sua apropriação e sucesso. Um bom processo de planejamento normalmente gera,
em seu próprio desenrolar, a informação necessária para abastecer estes canais de
comunicação, que pode inclusive ser partilhada de maneira mais ampla por
intermédio de veículos de imprensa e outras formas de divulgação. Mesmo assim, é
sempre importante que haja técnicos à disposição de todos para esclarecer
eventuais dúvidas antes que se tornem incertezas.
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3

ESTUDO DE CASO: A EXPERIÊNCIA COM INSTRUMENTOS DE MERCADO

PARA EMISSÕES DE POLUENTES REGULAMENTADOS NO ESTADO DE SÃO
PAULO
Nesta seção do trabalho, iremos trabalhar a experiência paulista com
instrumentos de mercado como suporte para a regulamentação de poluição
atmosférica por fontes fixas, buscando evidenciar, a partir de elementos da norma
analisados face a uma chave interpretativa que será apresentada, bem como dentro
de um contexto cujos contornos principais iremos delinear, os sucessos e fracassos
da implementação do modelo vigente.
Em seguida, tendo em vista o fato de que foi recentemente proposta no
Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA) uma revisão do modelo
normativo, iremos analisá-la comparativamente em relação ao modelo normativo
vigente, bem com face aos elementos apresentados na introdução deste trabalho,
dentro de uma visão prática e construtiva voltada à identificação de diretrizes para
avanços futuros.

3.1 Antecedentes da adoção de instrumentos de mercado na política de controle de
emissões atmosféricas por fontes fixas
Depois do grande movimento de fortalecimento do controle de poluição
atmosférica que se observou no Brasil (e principalmente em São Paulo) nas duas
últimas décadas do século XX – um movimento cujos grandes destaques foram a
instituição do sistema de licenciamento ambiental para fontes industriais e o
estabelecimento do PROCONVE, na esfera federal, para dar conta da agenda das
fontes móveis – a gestão pública da qualidade do ar entrou em uma nova fase
histórica, uma fase marcada pela crescente necessidade de se abordar a questão da
gestão da qualidade do ar de forma mais abrangente, sistêmica e sofisticada por
meio de políticas públicas.
Os avanços do último quarto do século XX, especialmente em São Paulo,
haviam sido notáveis. Em 1976, o Estado aprovou de forma pioneira no contexto
nacional uma legislação avançada de controle de poluição industrial (SÃO PAULO,
1976), estabelecendo as bases normativas para a atuação da CETESB, criada em
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1968. Com a Lei 997/1976 e seu decreto de regulamentação (Decreto Estadual
8.468/76), que definiram a obrigação de obtenção de licenças ambientais para a
indústria e diversos instrumentos de comando-e-controle, o Estado passou a contar
com uma ferramenta abrangente que definiu pela primeira vez no país padrões de
qualidade do ar, padrões de condicionamento de projeto e padrões de emissão para
fontes estacionárias, assim como respostas governamentais de emergência em
episódios críticos de poluição do ar (e incluindo provisões nas agendas das águas e
do solo). O Decreto 8.468/1976 constituiu a base legal para a instituição formal e
prática do controle de poluição na indústria paulista e deve seus êxitos precisamente
ao fato de ter refletido bem as condições de contorno do problema que pretendeu
abordar – essencialmente, desafios de regulação e controle concentrados em
relativamente poucas e grandes fontes estacionárias de setores altamente poluentes
– notadamente petroquímica, química, fertilizantes, siderurgia, cimento e papel e
celulose –, cujas emissões faziam ultrapassar os níveis de salubridade por absoluta
falta de gestão ambiental e controle de poluição.
Com relação às fontes móveis, também houve progressos do ponto de vista
normativo. Em 1986, o governo federal lançou o PROCONVE – Programa de
Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, por meio da Resolução 18 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente, e aparelhou a governança pública, incluindo a
participação de diversos ministérios, com limites máximos nacionais de emissão de
poluentes por fontes móveis a serem historicamente reduzidos de forma gradual ao
longo das diferentes fases do Programa. Em 1988, por exemplo, quando passou a
vigorar a primeira fase do PROCONVE, um veículo leve (até 3.856 kg PBT) novo
podia emitir 24g de monóxido de carbono, 2,1g de hidrocarbonetos e 2g de óxidos
de nitrogênio por quilômetro rodado, quantidades que em 1997 já seriam de 2g, 0,3g
e 0,6g, respectivamente, quando da implementação da terceira fase. No Estado de
São Paulo, a implementação do Programa ficaria igualmente a cargo da CETESB,
que se consolidava portanto como uma agência de excelência no controle ambiental
no contexto brasileiro.
Em princípio e muito sucintamente, portanto, pode-se dizer que por volta do
ano 2000, no Estado de São Paulo, bem ou mal a regulação já cobria em teoria as
principais fontes de poluição atmosférica, ainda que de forma desintegrada: para as
fontes fixas, já havia sido estabelecido um sistema de comando-e-controle que
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enfatizava o licenciamento das fontes e o cumprimento de padrões e condições de
emissão (sistema que seria estendido ao restante do país a partir do advento da
Política Nacional do Meio Ambiente em 1991); e para as fontes móveis já havia um
programa que estabelecia e garantia o cumprimento de limites máximos de emissão
para veículos novos, promovendo a melhoria contínua da eficiência da frota por
quilômetro rodado.
Os ganhos com a instalação do controle de poluição por meio de políticas
públicas ambientais foram indiscutíveis – basta observar o papel da CETESB na
questão da poluição em Cubatão, notadamente no caso da poluição atmosférica –,
mas logo se mostravam limitados, incapazes de oferecer estímulos reais e concretos
para a melhoria contínua. Do ponto de vista da política pública ambiental, o efeito foi
principalmente o de promover a adoção de tecnologias mais limpas (principalmente
do tipo fim-de-tubo) até o atingimento dos padrões de emissão, o que à época
representou grande avanço. Mas para além disso, ainda havia uma série de lacunas
a serem endereçadas. No caso das fontes fixas, por exemplo, sequer havia sido
implementado o instituto da obrigação de renovação de licenças, o que foi verdade
até 2004 e constituiu desestímulo à internalização adicional de custos ambientais ou
busca de soluções alternativas – especialmente no caso da poluição atmosférica,
que diferentemente da agenda dos resíduos sólidos, por exemplo, é em geral mais
difícil de identificar com a teoria da “poluição como desperdício” quando há pouco
investimento privado em pesquisa e desenvolvimento e maior ênfase em soluções
de fim-de-tubo. De qualquer modo, a segunda metade da década de 1990 também
foi de intensa ecoinovação em gestão ambiental - somente entre 1997 e 2002, por
exemplo, o número de certificados ISO 14001 emitidos no Brasil cresceu 1330%
(LUKEN & ROMPAEY, 2007), refletindo as respostas que a indústria buscou a um
quadro institucional mais exigente. Mas, de modo geral, as forçantes da ecoinovação
induzida por políticas ambientais tiveram esta limitação no aprofundamento do
escopo e da eficácia das respostas, uma tendência que se observou também nas
demais forçantes de indução da ecoinovação.
Cabe discutir brevemente o papel destas outras forçantes, especialmente a
partir dos anos 1990, quando a economia brasileira também entra em uma nova
fase. O papel da abertura da economia pós-redemocratização, que ao mesmo tempo
atuou como indutora de modernização tecnológica com ganhos ambientais
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associados e como indutora de responsabilidade empresarial para empresas em
crescente contato com mercados externos, não pode ser desprezado. Infelizmente,
há poucos estudos disponíveis sobre este tema específico e período – e este
certamente seria um assunto fascinante para aprofundamento –, mas as evidências
existentes indicam um papel real, embora limitado, para fatores como o preço de
recursos naturais, política tecnológica e de inovação, política de promoção de
exportações, política de subsídios e política de abertura ao investimento direto
estrangeiro.
Um estudo publicado em 2007 pela Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial (LUKEN & ROMPAEY, 2007) que discute o setor de
papel e celulose a partir de macrotendências conclui que, em um contexto
econômico claudicante e pontuado por crises internacionais como foram os anos
1990 no Brasil, o quadro geral para investimentos em tecnologias mais limpas e
tecnologias de controle de poluição foi “favorável, mas em ritmo mais lento do que
durante os anos 1980” (id., ibid.) – já sendo possível observar um certo esgotamento
da busca do atingimento dos padrões de emissão vigentes.
Os autores descrevem um quadro de avançadas políticas públicas de gestão
ambiental mas com problemas de implementação (certamente menores em São
Paulo do que no restante do país), e intensa busca pela modernização do parque
industrial, que havia crescido menos do que o PIB durante os anos 1980, inclusive
com queda na produtividade do trabalho. Esta modernização foi buscada por meio
de políticas de estímulo ao investimento direto estrangeiro (que cresceu 1500%
entre 1990 e 2002); financiamento a subsetores estratégicos visando ganhos de
competitividade voltados ao crescimento das exportações (as exportações da
indústria brasileira dobraram no mesmo período); privatizações (24 companhias
estatais foram privatizadas entre 1996 e 2000); e abertura comercial (entre 1991 e
1994 foram implantadas as mais abrangentes reduções de tarifas à importação das
últimas várias décadas, especialmente para bens de capital). Mas a busca, podemos
dizer, ainda era mais pela competitividade do que pela competitividade verde,
especialmente no caso das emissões atmosféricas, embora seja difícil identificar
com precisão as variáveis ambientais de políticas que não estavam explicitamente
preocupadas com elas; e, além disso, segundo os autores “o efeito agregado das
políticas industrial, comercial e de preços de recursos no atingimento da
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modernização tecnológica que poderia ter incorporado tecnologias mais limpas foi
positivo, mas provavelmente limitado” (id., ibid.).
Em suma: os efeitos diretos de indução da política ambiental já
demonstravam sinais de declínio, e boa parte dos ganhos observados – como por
exemplo a queda nas emissões de DBO por unidade de produto registrada pela
indústria brasileira entre 1990 e 2002, de 28% – se deviam à queda da participação
de setores intensivos na composição do valor adicionado (id., ibid.).
A conclusão aponta na direção de que a política ambiental atuou
diretamente para dirimir a parcela por dizer mais grave da poluição industrial, mas
para além dela o quadro geral teria contribuído relativamente pouco para promover
ecoinovações

em

sentido

mais

amplo,

especialmente

ecoinovações

que

acarretassem diretamente na melhora para além de padrões de emissão.
Observações empíricas e relatos de profissionais experientes corroboram esta
leitura.
Seja como for, ocorre que estes relativos progressos – ou talvez nossa
percepção a respeito deles, dado que os dados disponíveis são limitados e os
estudos, escassos – logo seriam minimizados por outros fenômenos, especialmente
no caso das emissões atmosféricas. Evidentemente, há alguma parcela de
responsabilidade do próprio Estado por estes resultados por dizer não-otimizados de
indução de inovações – até 2004, por exemplo, a falta de um sistema de renovação
de licenças que estimulasse a melhoria contínua do desempenho ambiental era um
sério óbice à eficácia da política pública, juntamente com outros fatores que até hoje
ainda não foram apropriadamente endereçados como a questão dos poluentes nãoregulamentados ou o desenvolvimento de instrumentos específicos capazes de
acompanhar a crescente complexidade do parque industrial paulista. Mas a verdade
é que o crescimento econômico considerável, apesar de claudicante, observado
entre 1990 e os primeiros anos da década de 2000 não apenas fez crescer o
número de fontes fixas relevantes no Estado de São Paulo como também, e
principalmente, fez erodir os ganhos de qualidade ambiental que se buscava com a
melhora do desempenho individual das fontes móveis nas grandes cidades. Apesar
dos indiscutíveis progressos promovidos pelo PROCONVE em todo o país, a frota
de veículos automotores crescera praticamente 8 vezes entre 1970 e 2000 (ALVIM,
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2000), crescendo sensivelmente inclusive durante a “década perdida” de 1980. As
duas variedades de óleo diesel de alto teor de enxofre que se consome até hoje no
Brasil, combustíveis altamente poluentes que em 1970 moviam aproximadamente
45% do transporte rodoviário e de passageiros em energia equivalente, passariam a
uma proporção de mais de 90% no ano 2000 (id., ibid.), operando dentro de um
contexto que infraestrutural e tecnologicamente se mostra rodoviarista ao extremo. E
com isso o ar das grandes cidades, especialmente na Região Metropolitana de São
Paulo, apesar de ter melhorado muito em diversos indicadores, continuou a
incomodar os sistemas respiratórios de uma população crescentemente consciente
dos riscos a que estava exposta. Inclusive porque, com grande êxito, a CETESB
passava a produzir cada vez mais informações, cada vez mais detalhadas, sobre
cada vez mais regiões do Estado, sobre a qualidade do ar, com a expansão das
redes automática e manual de monitoramento.
Este talvez tenha sido o fator principal a obliterar nossa percepção de
sucesso na melhora da qualidade do ar. O avanço das pesquisas epidemiológicas e
toxicológicas no macrocampo da saúde pública, que progressivamente denudavam
as minúcias dos efeitos da poluição atmosférica no organismo humano, conferia
gradualmente uma base científica mais sólida para o estabelecimento de padrões
mais rigorosos de qualidade do ar. Em 1987 a Organização Mundial da Saúde
publicaria a primeira versão de suas diretrizes para padrões da qualidade do ar,
inicialmente válidas somente como recomendações aos países europeus; estas
diretrizes seriam revisadas em 1999, e em 2005 seriam publicadas diretrizes para
adoção em um contexto global – sempre considerando índices mais restritivos.
Aquilo que se pode considerar um “ar saudável” ficava cada vez mais limpo.
O quadro abaixo traz uma comparação entre os padrões recomendados
pela OMS, mostrando que a barra a ser transposta pelas autoridades públicas está
subindo. Interessante mencionar que a própria OMS faz inúmeras ressalvas sobre
as dificuldades que há para o efetivo atingimento destes índices de qualidade do ar,
tanto do ponto de vista de gestão ambiental pública, quanto do ponto de vista
econômico – na última versão, há inclusive índices intermediários que oferecem às
autoridades diretrizes realistas para evolução ao longo do tempo por parte dos
países. Porém, a opinião pública não está exatamente interessada nas minúcias
destes longos e maçantes relatórios técnicos (que de fato são a parte mais
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interessante das diretrizes internacionais), preferindo cobrar as autoridades pelo
estabelecimento do “padrão da OMS”, o que quer que isto signifique de fato. Ainda
que, à parte o fato de que uma estratégia bem desenvolvida de gestão da qualidade
do ar – ou da qualidade ambiental, melhor dizendo – provavelmente economizaria
recursos públicos ao Estado, reduzindo em muito diversos tipos de perdas
econômicas associadas à má qualidade do ar e suas causas, não deixe de ser
verdade que é muito fácil dispender recursos de forma ineficiente ou cometer o
pecado oposto, o da sobrerregulação.

Quadro 7 – Padrões finais de qualidade do ar segundo a Organização Mundial da Saúde
Poluente

1999
(WHO, 2000)

2005
(WHO, 2006)

3

n/d

25

μg/m

3

n/d

10

24 horas

μg/m

3

n/d

50

Média anual

μg/m

3

n/d

25

1 hora

μg/m

3

30000

n/d

8 horas

μg/m

3

10000

n/d

1 hora

μg/m

3

200

200

Média anual

μg/m

3

40

40

8 horas

μg/m

3

120

100

24 horas

μg/m

3

125

20

10 min

μg/m

3

500

500

Medição

Unidade

24 horas

μg/m

Média anual

MP2,5

MP10

Monóxido de carbono

Dióxido de nitrogênio

Ozônio troposférico

Dióxido de enxofre

Fonte: World Health Organization, compilação do autor

Ao mesmo tempo, e não menos importante, o mundo desenvolvido, que não
conta com o privilégio de uma matriz energética tão limpa quanto a paulista mas que
investiu muito mais pesadamente em soluções de transporte público, ecoinovação e
controle industrial, com resultados variáveis mas de modo geral positivos, progrediu
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mais rápido do que nós. Os países ricos nos deram uma base de comparação em
gestão que nos faz parecer ineficientes.
Chegamos então a um quadro em que os tomadores de decisão ficavam
cada vez mais pressionados a oferecer respostas não apenas ao desempenho
individual de cada fonte na indústria – campo em que os progressos haviam sido
notáveis; não apenas ao desempenho individual de cada automóvel nas ruas –
campo em que os progressos haviam sido igualmente notáveis, embora erodidos
pelo aumento da frota; mas ao resultado agregado de todas estas emissões
materializado no ar respirado pela população, um ar cujas características eram cada
vez mais conhecidas. Não bastava controlar as fontes, era necessário controlar sua
proliferação

concentrada

e

buscar

maneiras

de

induzir

uma

proveitosa

desconcentração.
Um dado decisivo para compreendermos como esta transição foi conduzida
a partir de 2004 é que, diferentemente das agendas do gerenciamento costeiro ou
dos recursos hídricos, por exemplo, que já contavam com marcos legais federais
integrados desde as décadas de 1980 e 1990, respectivamente, ou das agendas da
conservação e de resíduos sólidos, que já eram amplamente debatidas, a agenda da
qualidade do ar não tinha – como não tem até hoje – este marco normativo debatido
e aprovado de modo a oferecer uma proposta sistêmica e estratégica para as
respostas governamentais a seus desafios práticos. As únicas referências para
políticas públicas de gerenciamento qualidade do ar continuavam sendo – como
continuam sendo até hoje – o Artigo 225 da Constituição Federal, que garante a
todos o “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” (BRASIL, 1988); os termos por definição genéricos e de alto nível da
Política Nacional do Meio Ambiente e da Política Estadual do Meio Ambiente,
depositando muito mais foco executivo na questão do licenciamento ambiental do
que às idiossincrasias da questão do ar compreendidas de forma mais sistêmica, e
que padecem do pecado de lidar com a questão da qualidade do ar como uma
questão setorial exclusiva da pasta de meio ambiente, o que seguramente não é; a
Resolução CONAMA no 3/1990, que estabelece os padrões federais de qualidade do
ar, posteriormente atualizadas com as Resoluções 382/2006 e 436/2011; e,
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principalmente, o Título III do Decreto Estadual 8.468/1976, já mencionado, que
regula essencialmente a matéria do controle da indústria, que acabou confundida
com a da qualidade do ar dentro das soluções possíveis consideradas as limitações
impostas pelo pacto federativo brasileiro.

3.2 Instrumentos de mercado no Estado de São Paulo
3.2.1 2004: O lançamento do mecanismo de compensação de emissões
Em resposta a esta necessidade pela modernização do marco regulatório, o
Governo do Estado de São Paulo publicaria em 2004, de forma pioneira no contexto
brasileiro, uma legislação de controle de poluição por fontes fixas baseada em um
mecanismo de compensação de emissões para áreas em que se detecta nãoconformidade com os padrões vigentes de qualidade do ar (equivocadamente
denominadas “áreas saturadas”). O Decreto Estadual 48.523/2004 (SÃO PAULO
(ESTADO), 2004) instituiu, em termos resumidos, as seguintes adequações ao
Decreto Estadual 8.468/1976:
a) (alterando o art. 6º) – a obrigatoriedade da realização de inventários de
fontes fixas por parte da CETESB, uma tarefa que mesmo hoje, oito anos depois,
ainda se encontra em progresso;
b) (acrescentando ao art. 20) – as definições das Regiões de Controle da
Qualidade do Ar, que passavam a ser o território do município (ou conurbação,
quando aplicável) para poluentes primários, e todos os municípios total ou
parcialmente contidos em um raio de 30 km da estação de monitoramento, para os
poluentes secundários;
c) (reescrevendo o art. 23) – uma definição operacional para o conceito
(discutível) de “saturação” da qualidade do ar das Regiões de Controle, baseada na
ultrapassagem

dos

padrões

anuais

ou

de

curto

prazo

para

poluentes

regulamentados. A definição, que instituiu também o conceito de “região em vias de
saturação” com base na ultrapassagem de valores correspondentes a 90% dos
padrões vigentes, se equivocou por ser simplista e vulnerável a variações
meteorológicas (uma única ultrapassagem no primeiro ano de monitoramento já
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qualificava um estado de “saturação”), e também porque se baseou em padrões
obsoletos de qualidade do ar. Além disso, ficava aberta a possibilidade de a
CETESB classificar qualquer região do Estado como “saturada”, a seu critério, com
base nos dados disponíveis sobre as fontes já instaladas e as características da
região;
d) (reescrevendo o art. 42) – a obrigatoriedade da compensação de
emissões para novos empreendimentos a serem instalados em áreas “saturadas” ou
“em vias de saturação”, sempre que acima de linhas de corte definidas para os
poluentes que haviam provocado o status de “saturação”. A compensação deveria
ser feita na mesma sub-região do novo empreendimento, ou na sub-região contígua
quando possível, e totalmente demonstrada pelo empreendedor por meio de critérios
(esparsamente) definidos pelo próprio decreto;
e) (modificando o art. 24) – para as fontes existentes, o ato determinou que
“nas áreas saturadas e em vias de saturação, a CETESB poderá fazer exigências
especiais para as atividades que se encontram em operação, tendo por fundamento
metas, planos e programas de prevenção e controle da poluição, quer na renovação
da licença de operação, quer durante sua vigência”;
f) (também acrescentando ao art. 42) – ademais, ficava consolidado o
conceito de “melhor tecnologia prática disponível” para novos empreendimentos e
ampliação dos existentes, bem como a obrigação de consideração de exigências
contidas nos programas de recuperação e melhoria da qualidade do ar.
Em suma, o Decreto 48.523/2004 construiu um modelo de compensação de
emissões por fontes fixas baseado em “metas, planos e programas de prevenção e
controle da poluição” (Art. 1º, inciso III), a serem elaborados tendo como base
“cadastros de fontes de poluição“ e a obrigação de “inventariar de fontes de
poluição” (Art. 1º, inciso I), e que deveriam contemplar, para áreas consideradas
“saturadas” de acordo com os critérios técnicos que definia (Art. 1º, inciso II), a
obrigação de compensação de emissões para novos empreendimentos que fossem
emitir mais de 30 toneladas/ano de poluentes regulamentados.
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3.2.2 2006 e 2007: Os novos decretos das bacias aéreas e a tentativa de correção
de rumo.
Entre 2004 e 2006, muito pouco ocorreu em termos da implementação do
sistema proposto, e tornou-se claro para os reguladores que havia a necessidade de
ajustes, tanto em termos técnico-jurídicos, quanto em termos de implementação. O
sistema caminhava para se tornar uma barreira ambiental, impedindo a concessão
de licenças ambientais sem oferecer alternativas, e isto deflagrou um processo de
revisão, feito primeiramente por meio da promulgação de um decreto em 2006 (SÃO
PAULO (Estado), 2006), seguido por outro em 2007, modificando a proposta original.
Cabe

apresentar

as

sucessivas

alterações

realizadas

no

modelo

evidenciando os elementos que, em nosso modo de ver, acabaram por culminar no
relativo insucesso de sua implementação como política pública promotora de
melhoria do desempenho ambiental de produtos e processos ambientais.
Lembramos que o nosso foco estará sempre depositado na regulamentação via
instrumentos de mercado, referente às emissões dos precursores do ozônio
trosposférico,

por

conta

das

consequências

regionais

dos

efeitos

desta

regulamentação sobre a competitividade industrial do Estado, o que confere a ela
um caráter estratégico específico, inclusive em termos de desenvolvimento regional,
que os outros poluentes locais regulamentados não têm.
O quadro abaixo resume as sucessivas alterações realizadas na tentativa de
minimizar os efeitos percebidos como insatisfatórios do modelo proposto:
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Quadro 8 – Quadro comparativo entre atos normativos de controle da poluição atmosférica
por fontes fixas
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Comentário

Obrigação de
realizar
inventário por
parte da
CETESB

Estabelecida
expressamente.

Estabelecida
expressamente,
acrescendo-se a
obrigação de
cadastrar e
inventariar fontes
fixas e móveis de
acordo com
metodologias
reconhecidas
internacionalmente.

Mantida, mas
CETESB passa a
ser obrigada a
publicar inventário
anualmente,
metas
estabelecidas e
valor e titularidade
dos créditos
disponíveis em
cada sub-região.

Apesar da
obrigação, a
CETESB não
realizou um
inventário detalhado
de fontes fixas e
móveis no Estado
de São Paulo. Há a
compilação de
informações autodeclaradas para
publicação no
Relatório Anual da
Qualidade do Ar.

Definição da
Região de
Controle da
Qualidade do Ar
(RCQA)

“Território do
município (ou
conurbação,
quando aplicável)
para poluentes
primários; todos
os municípios
total ou
parcialmente
contidos em um
raio de 30 km da
estação de
monitoramento,
para os poluentes
secundários”.

Idem, podendo ser
ampliada para
incluir municípios
vizinhos em caso
de conurbação,
sob justificativa
técnica.

Redefinida,
passando a
coincidir com as
Regiões
Administrativas do
Estado e podendo
ser divididas em
sub-regiões
formadas por
municípios. Estas
sub-regiões
mantêm o critério
das definições
anteriores.

Definidas com base
em critérios
arbitrários, podem
não representar a
espacialidade da
poluição e gerar
distorções.
Municípios com
bons índices de
qualidade do ar
podem sofrer
restrições
injustificadas,
faltando informações
para determinação
destas
inadequações.

Fonte: elaboração própria.
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Quadro 8 – Quadro comparativo entre atos normativos de controle da poluição atmosférica
por fontes fixas (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto
Estadual
50.753/2006

Decreto
Estadual
52.469/2007

Comentário

Padrões da
qualidade do ar
(PQAR)

Estabelecidos
pela resolução
CONAMA 3/1990
e pelo Decreto
8.468/1976.

Mantém os
padrões
anteriores.

Mantém os
padrões
anteriores.

Obsoletos, não
eram revistos
desde 1990. No
caso do ozônio
troposférico, a
obsolescência é
mais impactante,
pois a OMS
preconiza a
substituição da
média de 1h por
uma média móvel
de 8h. O padrão
de 1h é
ultrapassado
comumente sem
grande
significância
estatística para a
proteção da
saúde pública e
do meio
ambiente.

Definição de
“saturação da
qualidade do ar”
com relação ao
Padrão de
Qualidade do Ar
(PQAR)

Dividida entre
saturação por
padrões de longo
prazo (média das
concentrações
dos últimos três
anos maior que
PQAR); e
saturação por
padrões de curto
prazo (quatro
concentrações
acima do PQAR
nos últimos 3
anos).

Passa a ser
segmentada de
acordo com o
número de anos
representativos
de amostragem
da qualidade do
ar (nenhum, um,
dois ou três).
Para menos de
três anos
representativos,
considera
saturação por
padrões de longo
prazo a partir de
valor equivalente
a 90% do PQAR.

Mantém os
critérios
anteriores, mas
cria a figura da
“severidade” da
saturação
(severa, séria e
moderada), de
acordo com a
diferença entre
concentrações
máximas e o
PQAR.

Critérios sem
paralelo em
outros modelos
regulatórios.
Combinados com
a obsolescência
dos PQAR,
geram um quadro
em que a maioria
dos lugares
monitorados
acabam sempre
classificados
como saturados
para o ozônio
troposférico, com
consequências
geoeconômicas.

Fonte: elaboração própria.
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Quadro 8 – Quadro comparativo entre atos normativos de controle da poluição atmosférica
por fontes fixas (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto
Estadual
50.753/2006

Decreto
Estadual
52.469/2007

Comentário

Definição do
conceito de
“região em vias
de saturação”

Igual ao de
saturação, mas
considerando
ultrapassagem de
valor equivalente
a 90% do padrão
de qualidade do
ar.

Igual ao de
saturação, mas
considerando
ultrapassagem de
valor equivalente
a 90% do padrão
de qualidade do
ar.

Mantém os
critérios
anteriores.

Uma inovação da
legislação
paulista, facilitava
a instauração de
barreiras
ambientais.

Linha de corte
para definir
obrigatoriedade
de
compensação

30 toneladas/ano
para todos os
poluentes
regulamentados.

Passa a ser
segmentada por
poluente da
seguinte forma:
a) Material
Particulado (MP):
100 t/ano
b) Óxidos de
Nitrogênio (NOx):
40 t/ano
c) Compostos
Orgânicos
Voláteis, exceto
metano (COVs,
não-CH4): 40
t/ano
d) Óxidos de
Enxofre (SOx):
250 t/ano
e) Monóxido de
Carbono (CO):
100 t/ano
Ademais, obriga
todas as
“empresas
automobilísticas
e aeronáuticas” e
“terminais e/ou
bases de
armazenamento,
carga e descarga
de combustíveis
ou substâncias
voláteis”.

Mantém as linhas
de corte
anteriores, mas
remove as
“empresas
automobilísticas
e aeronáuticas” e
“terminais e/ou
bases de
armazenamento,
carga e descarga
de combustíveis
ou substâncias
voláteis” da
condição de
obrigatoriedade
automática.

Arbitrárias,
tornam a
compensação de
emissões um
jogo para
empresas
grandes,
possivelmente
contaminado por
componentes de
estratégia
competitiva.
Ademais, não
geram estímulo
para pequenas
reduções, posto
que as
compensações
deverão sempre
ser de grandes
volumes.

Fonte: elaboração própria.
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Quadro 8 – Quadro comparativo entre atos normativos de controle da poluição atmosférica
por fontes fixas (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Comentário

Tipo de
compensação
exigido

Baseado na
capacidade
instalada, e não
em emissões
reais.

Baseado na
capacidade
instalada, e não em
emissões reais.

Baseado na
capacidade
instalada, e não
em emissões
reais.

Como na
experiência chilena,
não há
monitoramento
contínuo de
emissões e portanto
o sistema exige
compensação com
base na capacidade
instalada. Em
momentos de crise,
pode punir
empresas
inconvenientemente.

Obrigatoriedade
de
compensação
para instalação
de novas fontes
acima das
linhas de corte
em áreas
“saturadas” ou
“em vias de
saturação”

Poderia ser
considerada a
compensação de
emissões em
“exigências
contidas nos
programas de
recuperação e
melhoria da
qualidade do ar”,
que deveriam ser
elaborados pela
CETESB.

Compensação
passa a ser
obrigatória de
110% dos
poluentes que
causaram o estado
de “saturação” para
regiões
“saturadas”, e
100% para regiões
“em vias de
saturação”.

Mantém critérios
anteriores mas
passa a
condicionar o
momento da
compensação à
severidade da
saturação,
permitindo
compensação na
primeira
renovação da
licença para
saturação séria e
moderada.

Apesar da
diferenciação entre
regiões “saturadas”
e “em vias de
saturação”, cobra
compensações
muito semelhantes,
bloqueando regiões
geoeconomicamente
estratégicas do
estado para os
emissores de
precursores de
ozônio.

Comprovação
do abatimento e
da
compensação

Através de
balanço de
massa entre
emissões
reduzidas e
emissões
adicionadas.

Através de
medições ou,
excepcionalmente,
por métodos ou
fatores
reconhecidos
internacionalmente.

Abre a
possibilidade de
criação de
créditos através
de “medidas que
comprovadamente
resultem em
redução de
emissões de
poluentes para a
atmosfera”,
contanto
metodologia de
comprovação seja
avaliada e
aprovada.

A possibilidade
aberta pelo decreto
de 2007 veio como
alternativa para
permitir a criação de
créditos por meio de
políticas públicas, o
que foi um avanço
com relação à
proposta anterior.

Fonte: elaboração própria.
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Quadro 8 – Quadro comparativo entre atos normativos de controle da poluição atmosférica
por fontes fixas (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Comentário

Regulamentação
dos créditos de
emissão
reduzida

Não estabelece.

Estabelece criação
de créditos por
meio do registro na
licença de
operação da fonte
em que houve o
abatimento, no
momento da
renovação da
licença; estabelece
fatores de
conversão para
créditos criados em
regiões “em vias de
saturação” (1) ou
“saturadas” (0,6).

Mantém
disposições do
decreto anterior,
sem especificar
como ficam
regulamentadas
as “medidas que
comprovadamente
resultem em
redução de
emissões de
poluentes para a
atmosfera”.

Com redação vaga,
muitas emissões de
fato evitadas deixam
de se tornar
créditos.

Validade dos
créditos

Não estabelece.

10 anos, sendo
extinguidos no
momento da
utilização. Créditos
gerados em fontes
móveis têm
validade menor.

Igual ao decreto
anterior.

Permite acúmulo
estratégico de
créditos nãoobrigados a ir ao
mercado, minando
as condições de
sucesso do
mecanismo de
compensação.

Fonte: elaboração própria.
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Quadro 8 – Quadro comparativo entre atos normativos de controle da poluição atmosférica
por fontes fixas (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Comentário

Obrigações para
fontes
existentes em
áreas
“saturadas” ou
“em vias de
saturação”

Adequar sua
licença ambiental
já emitida
buscando
reduções com
base no conceito
de “melhor
tecnologia prática
disponível”.

Cria o Programa
de Redução de
Emissões
Atmosféricas
(PREA), incluindo
empreendimentos
que se enquadrem
nos critérios para
compensação. O
PREA estabelece
a obrigação de
utilização de
melhor tecnologia
disponível; o
estabelecimento
de planos de
monitoramento; e o
cumprimento de
metas a serem
estabelecidas de
acordo com o
inventário de
fontes.

Igual ao decreto
anterior, mas o
critério de
priorização para
empreendimentos
a participarem do
PREA muda para
“empreendimentos
que integrem a
classe A da curva
ABC, que será
definida por
subregião e
calculada com
base no inventário
do(s) poluente(s)
que gerou(ram) a
saturação”.

O PREA jamais foi
implementado de
fato, minando as
condições de oferta
de créditos.

Espacialidade
da
compensação
de emissões em
áreas
“saturadas” ou
“em vias de
saturação”

Deve ser feita
entre
empreendimentos
na mesma subregião de
controle da
qualidade do ar
ou em subregiões contíguas
a critério da
CETESB.

Deve ser feita
apenas entre
fontes localizadas
em uma mesma
sub-região,
necessariamente
entre
empreendimentos
cuja diferença de
altitude seja
inferior a 400
metros.

Até dezembro de
2012,
compensação de
precursores de
ozônio poderá ser
feita em qualquer
município do
estado e para
poluentes
primários,
compensação
pode ser feita em
qualquer
município vizinho.

Novas regras não
são coerentes do
ponto de vista da
espacialidade do
poluente na
atmosfera.

Outras
obrigações

Demonstrar nãoultrapassagem de
valor equivalente
a 90% dos
padrões através
de modelos
matemáticos.

Apresentar
balanço de massa
em t/ano para
comprovar
compensação.

Não estabelece.

n/d

Fonte: elaboração própria.
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Quadro 8 – Quadro comparativo entre atos normativos de controle da poluição atmosférica
por fontes fixas (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Comentário

Possibilidade de
criação de
créditos por
abatimentos em
fontes móveis

Não estabelece.

Cria a
possibilidade de
criação de créditos
mediante reduções
de emissões em
frotas cativas,
regulamentada
considerando os
seguintes fatores
de conversão:
a) 0,9 para
substituição da
frota existente por
veículos novos
menos poluentes;
b) 0,7 para
substituição dos
motores existentes
por motores novos
menos poluentes;
c) 0,5 para
instalação de
equipamentos
novos de controle
de emissões nos
veículos
existentes.

Mantém
regramentos do
decreto anterior.

Interessante, mas
difícil de
implementar na
mesma ordem de
grandeza da
demanda por
créditos, por causa
das altas linhas de
corte.

Prazos de
carência

Não estabelece.

Não estabelece.

Estabelece o
prazo de
dezembro de 2012
de isenção de
obrigação de
compensação
para ampliação de
fontes existentes,
e de permissão
para
compensação de
poluentes em
áreas maiores do
que o
estabelecido.

Os prazos de
carência foram
estabelecidos como
uma solução
temporária para os
problemas de
elaboração e
implementação do
marco legal.

Fonte: elaboração própria.
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Passemos a seguir à análise mais criteriosa deste desenrolar, buscando em
cada aspecto dos sucessivos decretos elementos para descrever nossa visão.

3.2.3 2011: sete anos de vigência e resultados exíguos
Em 2011, o sistema paulista de compensação de emissões atmosféricas
completou sete anos de vigência com os seguintes resultados a demonstrar: três
operações de utilização de créditos na instalação de novas fontes de poluição
atmosférica (a mais notável sendo a Petrobras, que criou 335,268 t/ano de créditos
de emissão reduzidas de NOx com abatimento de emissões em fontes operadas por
ela e utilizou 178,22 t/ano destes créditos no projeto de ampliação do projeto
Carteira de Diesel na refinaria RPBC (CETESB, 2011), instalando a unidade de
dessulfurização do diesel comercializado nas regiões metropolitanas que representa
em si uma medida de grande impacto na qualidade do ar); e nenhuma operação de
comercialização de créditos de emissões reduzidas entre firmas.
Interessante observar que o caráter amplo da ecoinovação representado
pela instalação da unidade de dessulfurização de diesel por parte da Petrobras é
promovido por um outro indutor de ecoinovação, que é a regulamentação da
qualidade dos combustíveis realizada em nível federal; na prática, e é importante
que isto fique claro, o sistema de compensação de emissões teria se tornado um
entrave a esta ecoinovação de caráter sistêmico, se a própria Petrobras não tivesse
obtido os créditos de emissão reduzida em abatimentos realizados anteriormente
seguindo uma lógica de comando-e-controle. Se na forma de uma transação de
créditos intra-firma o sistema pode ter encontrado um pequeno êxito, é
extremamente questionável se a compensação de emissões deveria ser imposta a
medidas como esta, em primeiro lugar.
Como a própria CETESB não publicou oficialmente os créditos criados em
cada sub-região de controle da qualidade do ar, não temos esta informação à
disposição. Mas sabemos por experiência empírica que foram poucas e esparsas as
iniciativas de criação e registro de créditos, e que aquelas empresas que criaram
créditos não estão interessadas em comercializá-los, preferindo guardá-los com o
propósito estratégico de, em um ambiente de incertezas, garantir eventuais futuras
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ampliações, como fez a Petrobras. Em outras palavras, o abatimento que está sendo
realizado na indústria tem como motivação o sistema de comando-e-controle, e as
empresas que poderiam se engajar na comercialização de créditos estão evitando
fazê-lo, por motivos estratégicos.
Apesar de haver na literatura o reconhecimento de que mesmo quando o
mecanismo de compensação de emissões falha em promover a formação de um
mercado de emissões ele tende a ser mais custo-eficiente do que o comando-econtrole na promoção de abatimentos de emissões, pelo simples fato de que dá
liberdade às empresas para decidir a forma mais correta de proceder tecnicamente
estas emissões (STAVINS, 2003) – o que certamente ocorreu no caso das emissões
realizadas pela Petrobras –, o efeito da criação de uma obrigação severa como a
compensação no ambiente de negócios, considerando a soma de fatores como a
redefinição da geografia da competitividade para setores estratégicos para a
economia paulista como o automobilístico, e as incertezas criadas para o
planejamento de novos negócios, certamente foram mais pronunciados do que
outros quaisquer. Quando se considera os poluentes sujeitos a emissões e seu
reflexo na economia real, as obrigações de compensação discutivelmente atribuídas
(como no caso do ozônio troposférico) e o fato de que a arquitetura geral do sistema
jamais foi estruturada de forma definitiva, o que se vê é um exemplo de legislação
cujo efeito predominante na ecoinovação é pequeno, com benefícios marginais.
Utilizemos a chave interpretativa que acabamos de montar para tentar evidenciar os
motivos.

3.2.4 Motivos dos insucessos: breve análise e comparação com sistemas
regulatórios europeu e norte-americano
a) Planejamento e elementos institucionais
Em primeiro lugar, é preciso avaliar o modelo regulatório pelo ponto de vista
de seu processo de planejamento, de definição e justificativa dos elementos de sua
arquitetura programática. No caso em tela, pouco se sabe a este respeito, pois a
normativa não foi fruto de uma discussão pública e a definição de seus elementos
não foi justificada do ponto de vista técnico de maneira formal. O que podemos
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inferir post-festum, considerando o fato de que os investimentos do tipo “custo
administrativo” não terem sido realizados e o fato de o marco regulatório ter se
tornado uma barreira ambiental (cabe precisar, para o ozônio troposférico e em
regiões cuja qualidade do ar seria considerada adequada tanto na Europa quanto
nos Estados Unidos, como veremos adiante), demonstra que no mínimo, este
planejamento deixou de incorporar elementos importantes. A questão do
relacionamento com as partes mais diretamente interessadas, notadamente a
indústria sobre a qual incidem as disposições mais rigorosas deste marco
regulatório, também permanece em aberto, com a ressalva de que a indústria futura
(ou entrante) não tinha à época representatividade institucional relevante.
Certamente seria injusto com os técnicos responsáveis simplesmente afirmar que
houve problemas no processo de planejamento da normativa – dado que o contexto
institucional dentro dos órgãos ambientais, dotados de muito mais responsabilidades
referentes à melhoria da qualidade ambiental do que competências e recursos para
regular os fatores que a influenciam, nem sempre favorece a conformação de
condições adequadas para a tomada de decisão racional sobre matérias deste nível
de complexidade; mas de qualquer modo a assimetria entre as obrigações criadas
pelo modelo e os esforços empenhados para sua implementação poderia ter sido
menor.

b) Elementos técnicos e estratégicos
Em segundo lugar, cabe proceder uma análise técnica dos parâmetros
escolhidos para balizar as regras do programa, mostrando que do ponto de vista
técnico-regulatório de gestão da qualidade do ar houve inadequações que
impediram uma correta configuração do programa.
A primeira destas inadequações de natureza técnica foi a utilização de
padrões obsoletos da qualidade do ar. Os padrões da qualidade do ar vigentes
quando da instalação do modelo eram os mesmos estabelecidos pelo Decreto
8.468/1976 (SÃO PAULO, ESTADO, 1976), que já haviam sido se tornado obsoletos
há vários anos. No caso do padrão para ozônio troposférico (nosso foco por ser um
poluente regional, e portanto geoeconomicamente mais significativo), desde o ano
2000 a Organização Mundial da Saúde recomendava internacionalmente o uso de
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um padrão baseado na média móvel de 8 horas dos valores observados, ao invés da
média de 1 hora (WHO, 2000), devido ao melhor resultado em termos de gestão
ambiental e saúde pública possibilitado pelo uso deste padrão. Entretanto, para este
poluente o modelo paulista foi estabelecido sobre o obsoleto padrão federal de
160µg/m3, média de 1 hora (BRASIL, 1990), enquanto a recomendação internacional
apontava na direção do uso de um padrão equivalente, mas compilado a partir de
uma média móvel de 8 horas – por óbvio, muito mais difícil de ser ultrapassado,
embora mais representativo. Isto significava, na prática, que o padrão para este
poluente havia sido estabelecido em um patamar excessivamente rigoroso, e sem o
respaldo da recomendação nem da experiência internacional. O próprio órgão
ambiental paulista reconhece este fato, tanto é que criou um Grupo de Trabalho em
2009 (SÃO PAULO (ESTADO) - SMA/SS-SP, 2009) para revisar os padrões de
qualidade do ar e aprimorar a gestão integrada da qualidade do ar no Estado de São
Paulo. Seu relatório final seria aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente
somente em 2011, e suas recomendações adotadas – incluindo a adoção de um
novo padrão de 140µg/m3, média de 8 horas para o ozônio troposférico,
consideravelmente menos rigoroso do que o padrão atualmente vigente, embora
muito mais correto de acordo com a Organização Mundial da Saúde.
Se criar um critério de “saturação” calculado a partir deste padrão obsoleto já
constituía tarefa ingrata, houve inadequações também nesta definição, talvez as
mais relevantes de todo o modelo normativo. Inclusive, cabe frisar, na primeira
tentativa normativa, por ilógico que possa parecer, os critérios eram melhores do que
nas versões subsequentes, que claramente criaram mais problemas do que
ensejaram soluções.
Incialmente, no decreto de 2004, os critérios definiam a saturação entre
saturação por padrões de longo prazo (média das maiores concentrações diárias
dos últimos três anos maior que PQAR); e saturação por padrões de curto prazo
(quatro concentrações acima do PQAR nos últimos 3 anos). Na revisão de 2006,
entretanto, tais critérios passaram a ser segmentados de acordo com o número de
anos representativos de amostragem da qualidade do ar (nenhum, um, dois ou três),
um neologismo da legislação paulista, incluindo disposição segundo a qual para
menos de três anos representativos, a saturação passava a ser definida por padrões
de longo prazo a partir de valor equivalente a 90% do PQAR. Não bastasse, a
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revisão de 2007 criou a figura da “severidade” da saturação, dividida entre “em vias
de saturação”, moderada, séria e severa de acordo com os valores máximos
observados, com implicações nas regras de licenciamento ambiental (ligadas ao
momento da obrigação de apresentação de créditos de emissão reduzida por parte
dos empreendimentos acima das linhas de corte estabelecidas).
O resultado da combinação padrões da qualidade do ar e critérios de
saturação levou a um quadro para o ozônio troposférico (que não tem padrões de
longo prazo, e portanto tem a “saturação” definida apenas por padrões de curto
prazo) em que praticamente bastava a instalação de uma estação de monitoramento
da qualidade do ar para que a sub-região passasse a ser considerada “saturada”,
mesmo que os dados da qualidade do ar indicassem um quadro que seria
considerado aceitável tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. É o que mostra
o levantamento abaixo, elaborado por esta pesquisa a partir de dados fornecidos
pelo site da CETESB para os anos de 2009, 2010 e 2011.
Neste levantamento, os dados de concentração horária registrados por
estações automáticas de monitoramento da qualidade do ar selecionadas foram
confrontados com as regras de classificação utilizadas pelos regulamentos norteamericano e europeu, tendo como objetivo evidenciar as diferenças de rigor
regulatório entre as três jurisdições. As estações foram selecionadas de modo a
incluir as estações nas regiões de pior desempenho do Estado, identificadas a partir
de leitura preliminar dos dados. Para a avaliação com relação a critérios europeus e
norte-americanos, foram usados os dados dos últimos três anos, pelo fato de estas
regulamentações trabalharem com médias de três anos, ao passo em que os
resultados

paulistas foram

classificação

oficial

simplesmente

publicada

pela

reproduzidos
CETESB

a

partir
(SÃO

da

última
PAULO

(ESTADO)/SMA/CETESB, 2012), cuja regulamentação prevê apenas a utilização de
dados do último ano. A leitura destes dados deixa absolutamente clara a calibração
ineficaz dos critérios paulistas, que criam um quadro bastante diferente do quadro
que os mesmos dados produziriam na Europa e nos Estados Unidos – o que
defendemos ser um equívoco da regulamentação paulista para o ozônio
troposférico, especialmente para regiões interioranas que são claros vetores de
expansão industrial, no contexto de desconcentração industrial que se vem
observando nos últimos anos.
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Quadro 9 – Classificação das estações de monitoramento da qualidade do ar paulistas, face
a critérios da União Europeia / Ozone Directive (2009-11)
3

O3 8h – Critério europeu (120 µg/m 8h, média de 25 ult./ano por 3 anos)
UGRHI

Estação

Ultrapassagens
2009

2010

2011

Total 2009-11

Status
2009-11

2

São José dos Campos

4

23

5

32

OK

5

Americana

11

15

11

37

OK

5

Jundiaí

9

8

23

40

OK

5

Paulínia

15

42

47

104

Desconforme

5

Paulínia Sul

13

34

30

77

Desconforme

5

Piracicaba

28

18

10

56

OK

6

Ibirapuera

16

45

59

120

Desconforme

6

IPEN-USP

12

26

66

104

Desconforme

6

Santana

11

15

15

41

OK

6

Mauá

11

23

26

60

OK

6

São Caetano do Sul

11

31

58

100

Desconforme

7

Cubatão - Centro

7

23

11

41

OK

10

Sorocaba

3

4

0

7

OK

13

Jaú

2

17

5

24

OK

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do QUALAR/CETESB
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Quadro 10 – Classificação das estações de monitoramento da qualidade do ar paulistas,
face a critérios dos Estados Unidos / USEPA Clean Air Act (2009-11)
3

O3 8h - Critério norte-americano (147 µg/m 8h, média 4as. máximas por 3 anos)
UGRHI

Estação

Média
2009

2010

2011

Média 2009-11

Status
2009-11

2

São José dos Campos

120

166

129

138

OK

5

Americana

137

136

131

135

OK

5

Jundiaí

137

128

148

138

OK

5

Paulínia

144

161

167

157

Desconforme

5

Paulínia Sul

144

157

161

154

Desconforme

5

Piracicaba

142

141

137

140

OK

6

Ibirapuera

148

167

173

163

Desconforme

6

IPEN-USP

156

144

189

163

Desconforme

6

Santana

140

143

140

141

OK

6

Mauá

142

166

159

156

Desconforme

6

São Caetano do Sul

144

161

178

161

Desconforme

7

Cubatão - Centro

134

173

136

148

Desconforme

10

Sorocaba

118

124

107

116

OK

13

Jaú

106

145

120

124

OK

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados do QUALAR/CETESB
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Quadro 11 – Classificação das estações de monitoramento da qualidade do ar paulistas,
face a critérios do Estado de São Paulo / Decretos das Bacias Aéreas (2009-11)
3

O3 8h - Critérios paulistas (160 µg/m , 1h)
UGRHI

Estação

Status
2009-11

2

São José dos Campos

Saturação Séria

5

Americana

Saturação Séria

5

Jundiaí

Saturação Severa

5

Paulínia

Saturação Séria

5

Paulínia Sul

5

Piracicaba

Saturação Moderada

6

Ibirapuera

Saturação Severa

6

IPEN-USP

Saturação Severa

6

Santana

Saturação Severa

6

Mauá

6

São Caetano do Sul

Saturação Severa

7

Cubatão - Centro

Saturação Severa

10

Sorocaba

Em vias de saturação

13

Jaú

Saturação Moderada

Saturação Severa

Saturação Séria

Fonte: Resolução SMA 58/2012 (SÃO PAULO (ESTADO) SMA/CETESB (2012)9)

De fato, o quadro é bastante grave: regiões inteiras, incluindo todos os

9

Observação: para a demonstração completa dos valores considerados e classificação de

todas as estações, consultar a fonte.
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municípios envoltos por um raio de 30 quilômetros das estações de monitoramento
equivocadamente classificadas como “saturadas” ou “em vias de saturação” (como
São José dos Campos, Americana, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba e até mesmo Jaú),
estão exigindo de novos empreendimentos acima das linhas de corte obrigações de
compensação de emissões dificílimas de serem cumpridas, exatamente em espaços
geoeconomicamente mais competitivos do estado para a expansão industrial –
obrigações que, repetimos, inexistiriam em alguns dos sistemas regulatórios mais
exigentes do mundo, notadamente os da Europa e Estados Unidos. De fato, a
situação é ainda mais grave, estando aqui exposta apenas parte do problema.
Quando se observa a classificação completa das estações (SÃO PAULO
(ESTADO)/SMA/CETESB, 2012), se vê que absolutamente todas as 35 estações
onde foi realizada classificação da qualidade do ar para ozônio troposférico em
2011, com exceção da estação de Ribeirão Preto, são classificadas como tendo
algum nível de “saturação”, estabelecendo obrigações de compensação de
emissões.
De fato, este resultado não surpreende, quando são evidenciadas as
diferenças entre os três sistemas regulatórios analisados: se para os padrões de
curto prazo paulista, por exemplo, três ultrapassagens nos últimos três anos do
padrão da qualidade do ar (obsoleto e de fácil ultrapassagem) caracterizavam a
“saturação”, a União Europeia já permitia para o ozônio troposférico uma média de
vinte e cinco ultrapassagens por ano ao longo de três anos desde 2002
(EUROPEAN COMMISSION, 2002), enquanto nos Estados Unidos a USEPA
calculava o atingimento dos padrões de ozônio com base na média de três anos dos
quartos valores máximos registrados em cada ano desde 1997 (USEPA, 1997) –
ambos a partir de padrões atualizados, de ultrapassagem mais difícil.
O resultado deste conjunto de regras foi, assim sendo, insatisfatório,
considerando inclusive que no caso dos demais poluentes o resultado foi justamente
o contrário – regiões de qualidade do ar considerada inadequada face a
regulamentações internacionais eram consideradas adequadas em São Paulo. Isto
se explica pelo fato de os padrões serem conceitualmente comparáveis aos
internacionais (para materiais particulados, dióxido de enxofre e demais poluentes
regulamentados nas três jurisdições), embora numericamente mais lenientes.
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Outro fator relevante do ponto de vista técnico foi o papel da definição das
linhas de corte e sua relação com a formatação da oferta e da demanda por créditos
de

emissão

reduzida.

Nunca

houve

um

estudo

aprofundado

voltado

à

parametrização adequada das linhas de corte, de modo a buscar a conformação de
mercados viáveis para a compensação de emissões e deste modo justificar o
instrumento de mercado como estratégia custo-eficiente de redução de emissões. O
Programa RECLAIM, do estado norte-americano da Califórnia, por exemplo, não
estabelece linhas de corte inferiores para determinar a obrigação de compensação
de emissões – quaisquer novas emissões devem ser compensadas, de modo que os
participantes potenciais do mercado são todas as firmas que emitem poluentes
atmosféricos regulamentados, havendo estímulos para o abatimento de emissão em
todas as fontes. Já no Estado de São Paulo, houve uma opção estratégica
(motivada pela necessidade) por tornar o programa de compensação de emissões
uma obrigação incidente apenas para grandes emissores. Preocupação justificada,
provavelmente, pelo fato de que em São Paulo a CETESB só tem mandato para
controlar as fontes de emissão sujeitas ao licenciamento ambiental de competência
estadual, nada podendo fazer quanto às demais fontes, geralmente menores e mais
pulverizadas e incluindo também as fontes móveis, que representam uma parcela
significativa das emissões.
No decreto de 2004, as linhas de corte foram definidas como 30
toneladas/ano para todos os poluentes regulamentados; já em 2006, foram revistas
passando a ser segmentadas por poluente, incluindo também todas as “empresas
automobilísticas e aeronáuticas” e “terminais e/ou bases de armazenamento, carga e
descarga de combustíveis ou substâncias voláteis” (tipificações setoriais removidas
na revisão de 2007):
a) Material Particulado (MP): 100 t/ano;
b) Óxidos de Nitrogênio (NOx): 40 t/ano;
c) Compostos Orgânicos Voláteis, exceto metano (COVs, não-CH4): 40
t/ano;
d) Óxidos de Enxofre (SOx): 250 t/ano;
e) Monóxido de Carbono (CO): 100 t/ano.
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Fato é que a definição destas linhas de corte foi feita sem atenção quanto a
fatores como disposição geográfica da firmas emissoras e viabilidade de mercado
em cada sub-região para cada poluente – e muito menos uma preocupação em
antecipar o fato de que, devido à estrutura dos mercados formados por estes
“grandes emissores”, havia um risco concreto de as empresas evitarem
comercializar os créditos de emissão reduzida junto a empresas concorrentes ou
ligada a grupos concorrentes, utilizando-os ao mesmo tempo como uma reserva
estratégica para suas futuras ampliações e uma barreira de entrada aos
concorrentes na mesma bacia aérea/mercado. Quanto à alteração sucessiva das
linhas de corte ao longo das revisões da normativa, podemos dizer que não levou
em consideração o fato de que, em um instrumento de mercado, estas definições
são muito mais do que tipologias técnicas de tamanho de firma emissora participante
do programa, constituindo adicionalmente a definição de fatores como o número de
firmas participantes, a estrutura do mercado de créditos e sua oferta potencial, bem
como, ulteriormente, o próprio potencial de redução de emissões através do
instrumento de mercado.
Ademais, pode-se intuir também que a inclusão e a remoção do marco
regulatório destes setores intensivos na emissão de compostos orgânicos voláteis
entre 2006 e 2007 indica que o programa de compensação de emissões conforme
proposto pode não ter sido aceito pela indústria como uma estratégia eficaz de
redução de emissões, ensejando possivelmente reações e pressão por alterações
do marco regulatório. Podemos inferir aí um sinal de articulação insuficiente com o
setor privado, o que é uma situação indesejada para uma ação de alta
complexidade, baseada em um novo paradigma, e que enfraquece sobremaneira a
posição do órgão ambiental frente à institucionalidade sobre a qual incide a
regulação.
Não se pode deixar de mencionar também inadequações na definição da
espacialidade do programa. As definições das sub-regiões são diretamente
relacionadas, evidentemente, à conformação dos mercados de emissões, e,
novamente, também à questão ambiental em si, do ponto de vista espacial. Quanto
a este particular, é preciso ter em mente que, diferentemente da agenda dos
recursos hídricos, que tem o privilégio de ter uma espacialidade de definição
relativamente simples, determinada por uma realidade física na forma das bacias

128

hidrográficas, a agenda da qualidade do ar é tecnicamente difícil de compreender do
ponto de vista espacial. O ar e demais substâncias e materiais em mistura ou
suspensão se comportam em uma dinâmica complexa, sendo difícil estabelecer
relações diretas entre o impacto de diversas fontes de poluição, estacionárias e
móveis, locais e regionais, atuando sob condições atmosféricas com grande
variabilidade espacial e temporal, e a qualidade ambiental em nível local e regional,
de modo a orientar as regras de licenciamento de maneira clara e manter a
qualidade ambiental em níveis aceitáveis, maximizando a capacidade de suporte do
meio ambiente. A modelagem necessária para dar conta de tal tarefa é sofisticada e
ainda se encontra em fase embrionária no Brasil atualmente.
O órgão ambiental paulista e seu sistema de licenciamento ambiental, cabe
frisar, não são dotados da capacidade e dos instrumentos de modelagem utilizados
nos países desenvolvidos, capazes (com maior ou menor sucesso) de dar conta da
tarefa de fornecer subsídios para o correto estabelecimento de regramentos
sofisticados sobre poluição atmosférica industrial. Não há instrumentos em uso na
governança ambiental em São Paulo que permitam compreender integradamente o
impacto de fontes de poluição tomadas em conjunto e qualidade ambiental,
consideradas as dinâmicas atmosféricas. De fato, não há sequer um inventário
exaustivo de emissões, que seria o passo elementar para a utilização de um tal
modelo como ferramenta de gestão. Os instrumentos usados pelo órgão ambiental
paulista são capazes, no máximo, a depender das características de um novo
empreendimento e por iniciativa do empreendedor, de trabalhar com o impacto de
uma nova fonte isolada na área de influência de sua pluma de poluição atmosférica
ou emissões volatilizadas, através de modelos de dispersão (o que não é pouco face
à realidade brasileira, muito pelo contrário, mas constitui condição necessária mas
não suficiente para embasar um instrumento de mercado).
Sendo assim, podemos afirmar que o estabelecimento de regras espaciais
para a compensação de emissões será necessariamente propenso a distorções no
sentido de que não é possível estimar o impacto esperado da redução de emissões
na qualidade do ar – não há, assim sendo, os subsídios para o estabelecimento de
uma relação custo-benefício da estratégia adotada. Daí inclusive o fato de ser tão
necessário e relevante o estabelecimento de uma discussão sobre os modelos
regulatórios de mercados de emissão em países em desenvolvimento, cujos órgãos
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ambientais não estão dotados dos instrumentos que permitem uma governança
(digamos) racional da matéria, mas estão ainda assim incumbidos de melhorar as
condições de saúde de sua população.
De qualquer modo, a alternativa escolhida pelos reguladores dentro deste
quadro foi de conservadorismo, adotando definições espaciais que (principalmente
quando consideradas em conjunto com os padrões de qualidade ambiental e os
critérios de classificação da saturação) pecam mais pelo excesso de rigor do que
pela parcimônia.
O decreto de 2004 definiu a espacialidade da incidência da obrigação de
compensação de emissões como o território do município (ou conurbação, quando
aplicável) para poluentes primários, e todos os municípios total ou parcialmente
contidos em um raio de 30 km da estação de monitoramento, para os poluentes
secundários (no caso, o ozônio troposférico). Depois, em 2006, a definição seria
ampliada para incluir municípios vizinhos em caso de conturbação sob justificativa
técnica – sem nenhuma provisão, diga-se, permitindo diminuir uma “bacia aérea” sob
justificativa técnica. Em 2007, nova alteração: o decreto passava a definir a subregião como coincidente com as Regiões Administrativas do Estado, podendo ser
divididas em sub-regiões definidas como nos decretos anteriores. Entretanto, não há
qualquer significado prático na definição a partir de Regiões Administrativas,
incluindo o fato de que as Agências Ambientais da CETESB, que são de fato a única
espacialidade concreta da institucionalidade responsável por aplicar estes
regramentos, respeitam uma geografia diferente, e esta disposição nada acrescenta
do ponto de vista prático. Difícil compreender a intenção dos reguladores nesse
ponto em particular. Entretanto, uma simples observação dos próprios dados de
monitoramento da CETESB permite revelar o quanto o comportamento do ozônio é
complexo e não tem relação direta com o critério de trinta quilômetros. É possível
observar esta variabilidade nas zonas com monitoramento mais denso – há locais
com indicadores relativamente bons próximos a áreas com indicadores com mau
desempenho, dentro do raio da mesma bacia aérea, como é o caso da estação de
Parelheiros, no Município de São Paulo. Isto abre inclusive um possível
questionamento a respeito da própria representatividade do monitoramento realizado
pela CETESB, que não tem a alta densidade necessária para alimentar um
confiavelmente um modelo de qualidade do ar e nem foi especificamente pensado

130

para dar conta deste desafio regulatório que demanda uma rede mais densa e bem
distribuída. Quando se compara o monitoramento paulista (que é excelente, diga-se
de passagem, para os padrões de países em desenvolvimento) com a densidade do
monitoramento para ozônio troposférico do Estado americano da Califórnia, um
benchmark global, este aspecto salta aos olhos.
A leitura que fazemos identifica, portanto, excesso de simplificação, falta de
articulação com a espacialidade da governança e, novamente, pouca consideração
da questão da viabilidade da conformação de cada mercado, para cada poluente. Os
resultados são bastante evidentes: para o ozônio troposférico, tudo está “saturado”;
para os demais poluentes, praticamente nada. Há zonas geoeconomicamente
competitivas em que a mera falta de monitoramento gera zonas viáveis para
empreendimentos intensivos em emissões atmosféricas, como no caso do Vale do
Paraíba a partir de Guaratinguetá. A governança sobre a agenda do ozônio
troposférico, mais que dos outros poluentes, é um desafio técnico muito grande, mas
questionamos aqui, em caráter construtivo, parte das decisões adotadas pelo órgão
ambiental paulista, que consistiram basicamente em erigir barreiras, com
justificativas técnicas de caráter discutível.

c) Aspectos executivo-operacionais
Em terceiro lugar, é preciso analisar os aspectos de implementação em si,
na tentativa de elucidar os elementos executivo-operacionais que também fazem
parte da criação de um ambiente favorável à ecoinovação induzida pela política
ambiental.
Podemos sintetizar esta análise em um único comentário: apesar de
revolucionar o modelo regulatório anterior e incluir instrumentos de mercado de
maneira inovadora como estratégia de gestão, o investimento realizado foi
insuficiente para garantir a implementação do modelo. O órgão ambiental paulista
não absorveu por completo os custos administrativos que criou, por exemplo não
concluindo o inventário de emissões, o mais básico dos instrumentos que podem
permitir este tipo de governança. Não há sistema georreferenciado com dados sobre
fontes de poluição atmosférica e as únicas informações disponíveis sobre emissões
declaradas estão espalhadas em estudos de impacto ambiental (EIAs), memoriais
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de caracterização de empreendimentos (MCEs), processos administrativos e
relatórios entregues pelas próprias empresas, e são de compilação trabalhosa. A
rede de monitoramento vem sendo expandida, mas no contexto regulatório e de
implementação deste programa isto significa apenas que mais regiões vêm sendo
consideradas “saturadas” para ozônio troposférico, independentemente da qualidade
da justificativa técnica que poderia embasar este enquadramento. Não houve
contratações específicas, nem na sede em São Paulo nem nas Agências Ambientais
estado afora. Os dados divulgados nos Relatórios da Qualidade do Ar (CETESB,
2011) não são completos – por exemplo, faltam as emissões evaporativas em
processos de abastecimento de combustível. Esta é uma categoria certamente
representativa, tanto é que a constitui agenda endereçada pela governança
ambiental norte-americana desde os anos 1970 (a coluna “evaporativa” nas tabelas
sobre emissões são referentes à evaporação a partir de fontes móveis medidas em
câmara fechada, muito menos significativas quantitativamente). Enfim: do ponto de
vista dos elementos executivo-operacionais relacionados à absorção de custos
administrativos, o quadro é desfavorável.
Um interessante trabalho divulgado independentemente por técnicos
californianos responsáveis pelo desenvolvimento e implementação do programa
RECLAIM revela desafios interessantes como referência para o órgão ambiental
paulista (SCAQMD, 2002). Para estes técnicos, a mudança para um sistema de
cumprimento baseado em trocas de direitos de créditos requer uma mudança
significativa na aplicação de recursos, com foco inicial na atenção à questão do
cumprimento legal. No início da implementação do RECLAIM, afirmam, logo ficou
claro o quanto haviam subestimado o tempo e o dinheiro necessário para resolver
disputas que vieram a surgir. O entendimento inicial de que o programa seria
autocorretivo se mostrou equivocado e foi necessário redefinir profundamente
elementos como o tempo gasto em vistorias, o tempo de resolução de contendas
com a fonte emissora, o tempo dispendido em atividades de treinamento, a estrutura
necessária para lidar com um grande número de inconformidades simultâneas,
procedimentos para reparo da rede de monitoramento, reparo do funcionamento dos
softwares, entre outros fatores (SCAQMD, 2002). No caso paulista, a estrutura
regulatória e de aplicação da lei jamais foi pensada para ter este nível de
sofisticação, de modo que muito do que os californianos viveram não pode ser
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estendido ao nosso caso. Em verdade, o modelo paulista foi criado com o propósito
específico de evitar a criação de cargas de trabalho excessivas, já prevendo a
dificuldade em obter recursos adicionais (o que talvez fosse um bom argumento para
que o programa fosse tecnicamente parametrizado para atuar somente em áreas
prioritárias, evitando “saturar” um grande número de áreas para o ozônio
troposférico). Mas mesmo assim continua completamente verdadeiro que foram
criadas tarefas e obrigações que demandavam a reconfiguração de muito do que era
realizado dentro do departamento responsável, e esta reconfiguração jamais foi
realizada a contento.
Em suma: não e de surpreender que o modelo paulista não tenha logrado
êxito em objetivos tão ambiciosos. Do ponto de vista da ecoinovação, pode-se dizer
que foi um período de relativa paralisia – não houve efeitos sensíveis que não
constituíssem meramente a aplicação dos padrões de emissão vigentes e do
conceito de “melhor tecnologia prática disponível”, que na prática consiste, no
Estado de São Paulo, na aplicação dos fatores de emissão para atividades
específicas conforme descritos na norma USEPA AP-42 (USEPA, 2012). Há
portanto um efeito na ecoinovação à medida em que se instalam novas fontes, que
em muitos casos operam com bens de capital mais novos do que a indústria
existente, mas estes efeitos são muito mais devidos aos mecanismos ligados a
padrões de emissão e aplicação do conceito de melhor tecnologia prática disponível
do que ao êxito dos mecanismos de mercado. Na indústria existente, o efeito destes
últimos foi praticamente negligenciável.
Mesmo assim, indagamos: até que ponto pode o modelo ser resgatado e se
tornar uma alternativa capaz de melhor promover a manutenção da qualidade
ambiental e a ecoinovação no controle de poluição atmosférica por fontes fixas?
Como atuar em sintonia com outras políticas de Estado, com significado estratégico
com tendências de desconcentração industrial, viabilidade técnica e econômica por
parte da indústria, relacionamento menos conflituoso com partes interessadas e, por
fim, melhores condições de sucesso?
Ainda em 2009, no contexto de uma discussão paralela que endereçava
especificamente a questão da necessidade de atualização dos padrões da qualidade
do ar, foi promulgada uma Resolução Conjunta entre as Secretarias de Estado da
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Saúde e do Meio Ambiente conformando um grupo de trabalho para “revisar os
padrões de qualidade do ar e aprimorar a gestão integrada da qualidade do ar no
Estado de São Paulo” (SÃO PAULO (ESTADO) - SMA/SS-SP, 2009). Este grupo
produziu um relatório aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente em 2011
através da Deliberação CONSEMA 19/2011 (SÃO PAULO (ESTADO) – SMA, 2011),
que estabeleceu também, após intenso debate e pressão por parte de setoriais de
governo e da indústria, a necessidade de rever conjuntamente os regramentos de
controle de poluição por fontes fixas que seriam afetados pelos novos padrões.
Havia entre estes setores a clara percepção de que a adoção de novos padrões de
qualidade do ar, sem a devida compatibilização com a regulamentação existente,
poderia agravar sobremaneira os efeitos negativos de uma regulamentação
problemática de controle de poluição por fontes fixas. Inclusive, a revisão destes
regramentos, ainda que não definida em detalhes nesta ocasião, foi uma das
recomendações do relatório aprovado.
Assim sendo, foi estabelecido um novo Grupo de Trabalho, desta vez
conformado

pelas

Secretarias

de

Estado

de

Meio

Ambiente,

Saúde

e

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (a que a Investe São Paulo é
ligada, razão pela qual pudemos acompanhar as discussões deste grupo e nos
envolver intensamente no processo de revisão), com a missão de “apresentar, no
prazo de sessenta (60) dias, minuta de decreto para que o Estado adote os padrões
sugeridos no relatório, levando em consideração os cenários e as conclusões nela
constantes” (Art. 4º). Este trabalho foi apresentado ao Conselho Estadual de Meio
Ambiente na sua 296ª Reunião Ordinária, realizada em junho de 2012, e apesar de
ainda não ter sido promulgado pelo Governo do Estado em sua versão final, cabe
comentar brevemente seu conteúdo dentro da discussão aqui estabelecida, visando
a endereçar perspectivas futuras para a agenda em questão.
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3.3 Resultados: a revisão do decreto de controle de poluição atmosférica por fontes
fixas em 2012
Nesta seção, discutiremos a proposta apresentada ao Conselho Estadual de
Meio Ambiente em 2012 para a revisão da regulamentação paulista de controle de
poluição por fontes fixas (SÃO PAULO (Estado) / CONSELHO ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE, 2012), buscando primeiramente comparar as alterações realizadas com
o marco normativo anterior para em seguida observá-las sob a perspectiva da
promoção da ecoinovação. Neste segundo momento, retomaremos o marco teórico
apresentado na introdução desta dissertação e procuraremos interligar os efeitos
pretendidos pela nova normativa em termos de proteção ambiental, de
desconcentração industrial e, mais focadamente, de promoção da ecoinovação.
Nossa hipótese é a de que o novo marco regulatório propõe medidas
interessantes do ponto de vista da dinamização de mercados em setores ambientais,
promovendo a modelagem de qualidade do ar no Estado de São Paulo, o
adensamento da rede de monitoramento e a promoção de ecoinovações dentro dos
setores emissores sujeitos ao PREFE. Entretanto, permanece limitado, como
veremos adiante em nossas conclusões. O texto completo da proposta regulatória
pode ser encontrado por inteiro no sítio do Conselho Estadual de Meio Ambiente,
onde foi aprovado na 296ª Reunião Ordinária, realizada em 13/06/2012 na sede da
instituição.

3.3.1 Avaliação comparativa: direções dos avanços contidos na nova proposta
a) Conteúdo programático, estruturação e terminologia
Retomando brevemente a normativa vigente (Decreto Estadual 8.468/976 e
alterações posteriores), podemos descrevê-la como sendo composta pelo seguinte
conteúdo programático: o Capítulo I (“Das Normas para Utilização e Preservação do
Ar”) reúne a definição das condições de validade de dados de monitoramento, a
definição da geografia de implementação do sistema de gestão da qualidade do ar
(bacias aéreas) e os critérios para classificação de sua qualidade do ar, trazendo
também, de modo tecnicamente confuso, as normas para a implementação do
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PREA – Programa de Redução de Emissões Atmosféricas (Seção I); em seguida,
traz proibições e exigências gerais relativas a emissões atmosféricas, como por
exemplo exigências quanto à instalação de monitoramento contínuo, entre outras
disposições (Seção II). O Capítulo II (“Padrões da Qualidade do Ar”), descreve os
padrões da qualidade do ar (Seção I); os padrões básicos de emissão para fontes
estacionárias (Seção II, remetendo ao Anexo 6), discriminadas por tipo de
combustível e incluindo padrões específicos para atividades selecionadas (que são
complementados por normativas federais); e os padrões de condicionamento de
projeto (Seção III), incluindo a obrigatoriedade de lançamento de efluentes
provenientes da queima de combustíveis por chaminés, por exemplo, e toda a
regulamentação do sistema de compensação de emissões. Por fim, o Capítulo III
traz as disposições relativas a situações críticas e planos de emergência.
A impressão que fica a quem se dispõe à leitura da regulamentação é de um
regramento de difícil compreensão, em que não há encadeamento lógico entre os
tópicos e onde assuntos diretamente relacionados são tratados em seções e artigos
completamente díspares. Por exemplo, as regras de classificação da qualidade do ar
estão separadas dos padrões usados para estes cálculos, sendo descritos em
capítulos diferentes; e o sistema de compensação de emissões está descolado das
demais disposições diretamente incidentes sobre a indústria. Mesmo do ponto de
vista da técnica legislativa, trata-se de um decreto evidentemente problemático –
basta observar que na versão consolidada disponibilizada oficialmente ao público no
site da CETESB o Título III, que versa sobre a matéria que é tema deste trabalho,
tem início em um “Parágrafo 4º”, não havendo caput nem os três primeiros
parágrafos para o “artigo” que determina as condições de validade dos dados de
monitoramento. Os remendos sucessivos e suas cicatrizes são evidentes.
O resultado prático é que um técnico que necessite compreender a fundo a
regulamentação precisará relê-la diversas vezes apenas para entender seu escopo,
e diversas outras para apreender o funcionamento dos dispositivos legais. Muito
embora o conteúdo acabe abrangendo uma agenda básica completa de controle de
poluição atmosférica por fontes fixas, a definição desta agenda por intermédio do
instrumento legal é ineficaz, e isso se deve também à má estruturação do decreto do
ponto de vista técnico-jurídico.
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Na nova proposta, o ordenamento dado aos diferentes tópicos é mais lógico
e o tratamento a eles conferido tecnicamente mais correto. A estrutura é enxuta e
racional: definição dos poluentes regulamentados (Art. 1º); competência de gestão
(Art. 2º); definição geográfica do sistema (Art. 3º); sistema de classificação de cada
região (Art. 5º); estruturação do Programa de Redução de Emissão de Fontes
Estacionárias (Art. 6º); medidas que deverão ser realizadas no contexto do Plano de
Controle de Emissões Veiculares (PCPV) (Art. 7º); padrões da qualidade do ar e
metas intermediárias (Art. 8º e 9º); definição das obrigações para as fontes de
poluição sujeitas ao sistema de licenciamento ambiental (Art. 11); regulamentação
do sistema de compensação de emissões (Art. 12); obrigações de transparência da
CETESB na operação do sistema (Art. 13); e disposições relativas a episódios
críticos de qualidade do ar (Artigos 14 a 20). Isto leva a uma leitura mais fluida e
uma compreensão mais acessível, inclusive porque os próprios dispositivos
propostos são também mais simples (o caso dos critérios de classificação da
qualidade do ar a partir dos padrões é emblemático – um modelo de três páginas e
tecnicamente injustificável é substituído por um de cerca de vinte linhas, respaldado
na experiência internacional). Em suma: o funcionamento do sistema como um todo
é de mais fácil apreensão. Entendemos que a estratégia de fazer cessar as
alterações ao Decreto 8.468/1976 e publicar a nova regulamentação como uma
nova peça independente, elaborada de forma mais coerente, é em si um avanço
significativo, embora ainda não represente o marco regulatório formatado a partir de
uma lei estruturante que o Estado, em nossa opinião, tanto necessite.
Especificamente sobre o conteúdo programático, a proposta difere da
regulamentação atualmente vigente em dois sentidos: primeiramente, e em nossa
opinião mais importante, há ampliações do escopo da agenda tratada, consistindo
na modernização do marco regulatório a partir da integração da agenda de outros
setoriais de governo dentro da agenda ambiental, bem como da integração de outras
agendas ambientais dentro da agenda da qualidade do ar; mas também houve
inclusões de caráter técnico-ambiental, mais diretamente focadas na modernização
da própria agenda de qualidade do ar e seus elementos operacionais, que são
relevantes para o sucesso da implementação da norma.
Tratemos primeiramente das ampliações do escopo regulatório. O que cabe
sublinhar é que o escopo deixa de ser estritamente o controle de poluição
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atmosférica por fontes fixas e passa a incorporar, ainda que de maneira tímida,
elementos ligados ao programa de controle de emissões de fontes móveis, a
questão dos incentivos fiscais e a perspectiva (ainda distante) da integração com
outras políticas, notadamente a das mudanças climáticas. Não é o caso de
celebrarmos aqui a fundação de um novo paradigma de atuação do Estado na
agenda da qualidade do ar, no tocante às fontes existentes fixas e móveis e seu
caráter sistêmico – pelo contrário, a agenda permanece sem uma lei estruturante,
diretrizes claras de atuação, integração com os vários setoriais que com ela se
relacionam e coordenação entre diferentes níveis federativos, e continua com a
maior parte do foco depositado na agenda do licenciamento ambiental e no escopo
de atuação da CETESB, em claro descompasso com agendas como a dos recursos
hídricos ou resíduos sólidos, mais evoluídas; mas temos de reconhecer que,
timidamente, começam a ser dados os primeiros passos na direção correta, com a
remoção ou atenuação de distorções provocadas por este caráter de “ato normativo
isolado de controle industrial”.
Como exemplo concreto desta ampliação podemos destacar os dispositivos
relativos à agenda da poluição veicular (Art. 7º), que obrigam que temas como
inspeção veicular, fiscalização, eficiência energética e renovação da frota circulante
sejam tratados pelo Plano de Controle de Poluição Veicular – PCPV; e os elementos
de integração de política ambiental acrescentados ao conteúdo programático do
Programa de Redução de Emissões em Fontes Estacionárias – PREFE (Art. 6º, §
3º), com destaque para a “convergência com Planos, programas, ações e metas
definidos para o atendimento da Política Estadual de Mudanças Climáticas” (inciso
VI) e para “estudos para adoção de medidas de incentivo fiscal para ações que
levem à redução de emissões de poluentes atmosféricos” (inciso VII). A realização
de estudos relativos a incentivos fiscais, inclusive, já foi objeto da Resolução
Conjunta Secretaria do Meio Ambiente / Secretaria da Fazenda 01/2012 (SÃO
PAULO (ESTADO) – SMA/SF, 2012), que “Institui grupo de trabalho com o objetivo
de estudar e propor ações e medidas de política econômica para a concretização
das Políticas Estaduais Ambientais do Estado, o Plano de Controle de Poluição
Veicular – PCPV, e programas específicos da Secretaria do Meio Ambiente” (id.,
ibid., ementa).
Sendo este o recorte deste trabalho, não pudemos deixar de perceber a
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ausência de qualquer menção à política de inovação do Estado de São Paulo, ou
quaisquer outras políticas do setorial da pasta de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia, o que não podemos avaliar senão como uma oportunidade de
integração interessante que foi perdida ao longo do processo de revisão.
Como inovações de caráter técnico-ambiental, chamamos a atenção para a
inclusão da possibilidade de alteração da delimitação das bacias aéreas sob
justificativa técnica (Art. 3º, itens 3, 4 e 5), permitindo a melhoria da delimitação das
bacias à medida em que o conhecimento a respeito da dinâmica atmosférica e de
emissão de poluentes atmosféricos evolui; para a obrigatoriedade de classificação
da representatividade dos dados das estações de monitoramento, o que contribui
para evitar que uma bacia aérea seja delimitada a partir de dados que não
representem adequadamente as concentrações de poluentes em sua extensão,
somente em escalas de maior detalhe (Art. 5º, §§ 4º e 5º); e para a determinação da
emissão da licença de instalação como momento obrigatório da apresentação de
créditos de emissão reduzida para empreendimentos sujeitos à compensação de
emissões (Art. 11, inciso II, item 2), contribuindo para tornar a oferta e a demanda
por créditos mais firmes e eficazes.
Novamente, não há uma revolução programática da gestão da qualidade do
ar – inclusive, muitas limitações permanecem, posto que, novamente, a agenda da
qualidade do ar continua sem uma política estruturante e sem respaldo em nível
federal, assim como muitas das competências necessárias para um gerenciamento
verdadeiramente integrado permanecem fora do alcance do órgão ambiental – , mas
é verdade que a proposta traz progressos significativos.
Por fim, um último aspecto relevante é a revisão da terminologia utilizada,
que passa a respeitar critérios técnicos mais corretos. Isto é especialmente válido no
caso da remoção do conceito de “saturação da qualidade do ar”, que não tem
fundamento científico, e sua substituição pelo de “classificação maior que a primeira
meta intermediária”, que reflete mais corretamente o método utilizado pelo sistema
de gerenciamento da qualidade do ar. Lembramos aqui que o uso do termo
“saturação” neste contexto consiste apenas em figura de linguagem, posto que a
realidade físico-química do acúmulo de poluentes na atmosfera não coincide com o
conceito físico-químico de saturação. É nosso entendimento que o uso do termo
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“saturação” nasce pautado pela intenção de provocar impacto, com o uso de um
termo “forte” mesmo que cientificamente desprovido de qualquer fundamentação, e
que provocar este tipo de impacto por dizer sensacionalista não é papel de uma
regulamentação de caráter técnico. A nova nomenclatura contribui para a
compreensão do modelo regulatório e nesse sentido detectamos também um avanço
na direção correta.
Podemos portanto concluir o seguinte: as duas regulações endereçam
essencialmente quadros programáticos básicos para a gestão pública da qualidade
do ar, com a maior parte do foco no controle de poluição por fontes estacionárias e
no escopo de competência coberto pelo sistema de licenciamento ambiental; mas a
normativa apresentada em substituição ao modelo vigente tem uma estruturação
mais clara, mais lógica e de compreensão mais fácil, dá os primeiros passos na
direção da integração de políticas de outros setoriais, e traz uma abordagem mais
correta dos pontos de vista técnico e de técnica legislativa – representando portanto
avanços para o Estado de São Paulo.

b) Padrões da qualidade do ar e critérios de definição da não-conformidade
São também avanços notáveis o estabelecimento de novos e atualizados
padrões para a qualidade do ar no Estado de São Paulo e a definição de uma nova
estrutura para os critérios de classificação da qualidade do ar, redefinindo as áreas
prioritárias para implementação das medidas mais severas de gerenciamento da
qualidade do ar, dentre as quais os instrumentos de mercado.
A revisão dos padrões da qualidade do ar é a faceta mais publicizada e mais
visível ao público em geral desta iniciativa de reforma regulatória; foi, em verdade,
seu estopim, a partir de um quadro de consenso entre reguladores, indústria e
instituições do campo da saúde pública a respeito da obsolescência dos padrões
vigentes, que evolui mais sensivelmente a partir de 2005, quando a Organização
Mundial da Saúde disponibiliza novas diretrizes para o gerenciamento integrado da
qualidade do ar (WHO, 2006).
As tabelas abaixo resumem os padrões vigentes no Brasil e no território
paulista para os poluentes MP10 (material particulado com diâmetro aerodinâmico de
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corte de 10 micrômetros), MP2,5 (material particulado com diâmetro aerodinâmico de
corte de 2,5 micrômetros, mais nocivo à saúde pública) e ozônio troposférico, em
comparação com os padrões propostos pelas diretrizes da Organização Mundial da
Saúde e os novos padrões propostos para o Estado de São Paulo (Arts. 8º e 9º da
minuta aprovada pelo CONSEMA). A apresentação apenas destes três poluentes
atmosféricos se justifica na medida em que são os que mais bem representam, ao
mesmo tempo, questões de saúde pública significativas para o Estado de São Paulo
e padrões cujos valores vigentes são mais marcadamente obsoletos, conforme
análise prévia realizada por esta pesquisa. No caso dos materiais particulados, a
obsolescência se deve em primeiro lugar ao fato de inexistirem nos padrões vigentes
valores referentes especificamente aos diâmetros de partícula até 2,5 micrômetros,
mais nocivos à saúde humana, como também à relativa leniência dos valores
praticados, ambos concorrendo para tornar os padrões vigentes pouco úteis para um
gerenciamento da qualidade do ar custo-eficiente; já no caso do ozônio troposférico,
novamente, a obsolescência emana do fato de que os padrões vigentes utilizam
uma amostragem baseada em médias móveis de 1 hora, ao invés de 8 horas, o que
os torna extremamente rigorosos sem o respaldo das pesquisas em saúde pública,
sendo deste modo, igualmente ineficazes como ferramentas de gestão da qualidade
do ar. No caso dos primeiros, portanto, a atualização tem o efeito de tornar os
padrões mais rigorosos; no do ozônio, que é novamente nosso foco principal, o de
ajustar os padrões às adequadas necessidades da gestão da qualidade do ar, com o
efeito de torná-los, justificadamente do ponto de vista da saúde pública, mais
lenientes.
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Quadro 12 – Ozônio Troposférico - Comparativo entre padrões de qualidade do ar
Amostragem

8h

10

Padrão
Brasileiro
(Resolução
CONAMA
03/1990)

160 µg / m
(1h)

3

Padrão
Paulista
(Decreto
Estadual
8.468/1976, e
alterações
posteriores)
160 µg / m
(1h)

3

Padrões das
diretrizes OMS
(WHO, 2005)

11

Padrões propostos para
o Estado de São Paulo
(SÃO PAULO (Estado) –
CONSEMA, 2012)

3

IT1 160 µg / m
12
3
AQG 100 µg / m

10

13

MI1 140 µg / m
3
MI2 130 µg / m
3
MI3 120 µg / m
14
3
PF 100 µg / m

3

N.A.: Para o poluente ozônio troposférico, os padrões brasileiro e paulista vigente vinham sendo
definidos a partir de médias móveis de 1h, diferentemente do preconizado pela OMS e dos padrões
de qualidade do ar propostos na minuta aprovada pelo CONSEMA, que indicam o uso de padrões
definidos a partir de médias móveis de 8h, mais bem correlacionados à proteção da saúde pública.
11

IT – Intermediate target (Meta intermediária).

12

AQG – Air quality guidelines (Diretrizes de qualidade do ar).

13

MI - Meta Intermediária.

14

PF – Padrão Final.
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Quadro 13 – MP10 - Comparativo entre padrões de qualidade do ar
Amostragem

Padrão
Brasileiro
(Resolução
CONAMA
03/1990)

Anual

50 µg / m

24h

150 µg / m

3

3

Padrão
Paulista
(Decreto
Estadual
8.468/1976, e
alterações
15
posteriores)

Padrões das
diretrizes OMS
(WHO, 2005)

n/d

IT1 70 µg / m
3
IT2 50 µg / m
3
IT3 30 µg / m
17
3
AQG 20 µg / m

n/d

IT1 150 µg / m
3
IT2 100 µg / m
3
IT3 75 µg / m
3
AQG 50 µg / m

16

Padrões propostos para o
Estado de São Paulo
(SÃO PAULO (Estado) –
CONSEMA, 2012)

3

MI1 40 µg / m
3
MI2 35 µg / m
3
MI3 30 µg / m
19
3
PF 20 µg / m

3

MI1 120 µg / m
3
MI2 100 µg / m
3
MI3 75 µg / m
3
PF 50 µg / m

18

3

3

Fonte: Compilação do autor a partir das fontes citadas.

15

Na inexistência de padrões especificamente paulistas, aplicam-se no Estado os padrões federais.

16

IT – Intermediate target (Meta intermediária)

17

AQG – Air quality guidelines (Diretrizes de qualidade do ar)

18

MI - Meta Intermediária

19

PF – Padrão Final
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Quadro 14 – MP2,5 - Comparativo entre padrões de qualidade do ar
Amostragem

Padrão
Brasileiro
(Resolução
CONAMA
20
03/1990)

Padrão
Paulista
(Decreto
Estadual
8.468/1976, e
alterações
posteriores)

Padrões das
diretrizes OMS
(WHO, 2005)

Anual

n/d

n/d

IT1 35 µg / m
3
IT2 25 µg / m
3
IT3 15 µg / m
22
3
AQG 10 µg / m

24h

n/d

n/d

IT1 75 µg / m
3
IT2 50 µg / m
3
IT3 37,5 µg / m
3
AQG 25 µg / m

21

3

3

Padrões propostos para o
Estado de São Paulo
(SÃO PAULO (Estado) –
CONSEMA, 2012)

23

MI1 20 µg / m
3
MI2 17 µg / m
3
MI3 15 µg / m
24
3
PF 10 µg / m

3

3

MI1 60 µg / m
3
MI2 50 µg / m
3
MI3 37 µg / m
3
PF 25 µg / m

Fonte: Compilação do autor a partir das fontes citadas.

20

N.A.: Os padrões do CONAMA, aplicados também no Estado de São Paulo, não distinguem o
tamanho da partícula, reunindo partículas de todas as dimensões sob a denominação “partículas
inaláveis”.
21

IT – Intermediate target (Meta intermediária).

22

AQG – Air quality guidelines (Diretrizes de qualidade do ar).

23

MI - Meta Intermediária.

24

PF – Padrão Final.
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A atualização destes valores tem, novamente e assim sendo, um caráter
altamente benéfico de adequação das diretrizes praticadas no Estado de São Paulo
à experiência internacional, o que não ocorre com a aplicação dos valores vigentes.
Para todos os padrões, foi instituída uma lógica alinhada às recomendações
internacionais de estabelecimento de metas intermediárias, em reconhecimento à
magnitude do desafio de redução da poluição atmosférica, em especial em países
em desenvolvimento. No caso específico do ozônio troposférico, podemos notar
como avanço também a atualização do padrão para valores amostrados a partir de
médias móveis de oito horas, muito embora não tenham ficado exatamente claros os
motivos pelos quais o Grupo Interinstitucional tenha acabado por propor valores de
entrada mais rigorosos do que aqueles sugeridos pela OMS e Estados Unidos. O
comentário feito a respeito deste tópico no relatório publicado pelo Grupo
Interinstitucional responsável por estudar a atualização dos padrões é que “a meta
intermediária da OMS significaria uma flexibilização muito grande dos padrões a
serem adotados”, justificativa que não consideramos plenamente satisfatória. Nosso
entendimento é o de que mesmo que os níveis de entrada propostos pela OMS
sejam de fato ainda relativamente lenientes, o que está demonstrado pelo relatório a
partir de cálculos de ultrapassagens de padrão a partir de dados reais da qualidade
do ar no Estado, a solução adotada parece ter desprezado a possibilidade de
estabelecimento de um valor intermediário entre 160 µg/m 3 e 140 µg/m3, o que
poderia representar uma alternativa interessante em virtude do fato de o padrão
praticado nos Estados Unidos estar no patamar de 147 µg/m 3. Entendemos que a
alternativa de equalização do padrão paulista com o padrão norte-americano deveria
ter sido avaliada em caráter prioritário pelo Grupo.
Pedimos atenção, no tocante a este ponto em particular, aos resultados das
simulações de conformidade para ozônio trosposférico realizadas por esta pesquisa
com

os

padrões

norte-americanos,

apresentadas

no

quadro

10:

haveria

desconformidade, considerando os dados para os anos analisados, nas bacias
aéreas configuradas pelo monitoramento da Região Metropolitana de São Paulo e
dos polos petroquímicos de Paulínia e Cubatão, e conformidade nas demais
estações – o que consideramos um resultado satisfatório do ponto de vista da
gestão da qualidade do ar, com indicação de prioridades claras para gestão e
alinhamento ao fenômeno da desconcentração concentrada dos investimentos na

145

indústria, conforme demonstrado pela Fundação SEADE na Pesquisa de
Investimentos

Anunciados

no

Estado

de

São

Paulo

(SÃO

PAULO

(ESTADO)/FUNDAÇÃO SEADE, 2011). Com este resultado, a nova indústria
continuaria tendo que cumprir disposições como o uso da melhor tecnologia prática
disponível para evitar emissões em bacias aéreas como Sorocaba, Piracicaba e
Araraquara, entre outras, mas estaria isenta da extremamente rigorosa obrigação de
compensar emissões, evitando um sério impacto na competitividade do Estado para
novos investimentos na indústria.
Já no que diz respeito aos particulados, a divisão entre padrões para
materiais particulados de diferentes diâmetros de partículas é um grande avanço,
também, posto que um dos maiores problemas com a regulamentação atualmente
em vigor é que contabiliza de maneira agregada todas as partículas com diâmetro de
até 10 micrômetros, sendo que dentro deste espectro as partículas finas, menores
do que 2,5 micrômetros, são notadamente mais nocivas à saúde pública do que
aquelas mais grosseiras, de diâmetro entre 2,5 e 10 micrômetros. Ademais, cabe
apontar a relativa leniência dos padrões vigentes, que falham em identificar
situações que seriam consideradas inaceitáveis em outros países (notadamente,
União Europeia e Estados Unidos), de modo que a atualização se apresenta bemvinda por permitir maior rigor no controle deste poluente especificamente.
Como vimos anteriormente, tão importantes para este modelo regulatório
quanto os padrões da qualidade do ar são os critérios para determinação da sua
conformidade/desconformidade a partir dos dados mensurados. Neste particular, a
nova proposta de decreto traz avanços também muito significativos. A estratégia
adotada foi a de utilização, para todos os poluentes, dos mesmos critérios propostos
pela EPA norte-americana para o ozônio troposférico, que envolvem o cálculo das
médias aritméticas entre os quartos maiores valores observados em um ano de
calendário, ao longo de três anos, e sua confrontação com o padrão vigente
(USEPA, 2012). Esta estratégia tem vários efeitos positivos para o sistema proposto,
quando comparada com o confusamente complexo sistema vigente – muitos deles,
inclusive, recomendados por Michael Porter como boas práticas de política
ambiental favorável à inovação. Os mais importantes dentre estes efeitos são o
alinhamento com critérios utilizados em jurisdições relevantes, fruto da consideração
destas regulamentações ao longo do processo de elaboração da política pública, e a
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relativa estabilização das consequências regulatórias incidentes sobre determinada
bacia aérea ao longo dos anos, fundamental para o equacionamento de soluções
técnicas e para o estabelecimento de mercados de créditos de emissão reduzida.
Mas há outros efeitos relevantes, também, como a simplificação da regulamentação,
que contribui ao mesmo tempo para diminuir o trabalho por parte do órgão ambiental
e para facilitar a compreensão das regras pelas partes interessadas, e o ganho de
credibilidade do sistema por parte do mercado, à medida em que são revogadas
disposições que jamais foram devidamente justificadas do ponto de vista técnico. Em
síntese, principalmente para o caso do ozônio troposférico, que além de tudo é um
poluente intrinsecamente sazonal, o modo como foi endereçado o tópico dos
critérios de conformidade da qualidade do ar levou a avanços muito positivos no
modelo regulatório.
Os quadros abaixo sintetizam as mudanças nos critérios de classificação,
ilustrando o quanto se tornaram mais semelhantes aos padrões utilizados nos
Estados Unidos, especialmente para o poluente ozônio troposférico, que é nosso
foco principal neste trabalho:
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Quadro 15 – Comparativo entre critérios de definição de conformidade para a qualidade do
ar para ozônio troposférico
Poluente

Modelo Paulista
(Decreto
Estadual
8.468/1976, e
alterações
posteriores)

Modelo Paulista
(nova proposta
encaminhada ao
CONSEMA)

Critérios
utilizados nos
Estados Unidos
(USEPA, 2012)

Critérios
utilizados na
União Europeia

Ozônio
(padrão de curto
prazo)

Confronta o 1º,
2º, 3º ou 4º maior
valor diário
máximo com
padrão, a
depender do
número de anos
representativos
de amostragem
(podendo ser de 0
a 3 anos).

Confronta a
média aritmética
do quarto maior
valor diário de
cada um dos
últimos 3 anos
com os padrões
progressivos da
qualidade do ar.

Confronta a
média aritmética
do quarto maior
valor diário de
cada um dos
últimos 3 anos
com os padrões
progressivos da
qualidade do ar.

Determina que o
padrão,
estabelecido em
patamar mais
rigoroso, pode ser
ultrapassado em
média por 25 dias
por ano, ao longo
de três anos.

Ozônio
(padrão de longo
prazo)

Não tem padrão
de longo prazo.

Não tem padrão
de longo prazo.

Não tem padrão
de longo prazo.

Não tem padrão
de longo prazo.

Número de anos
representativos
necessários
para gerar
classificação

A classificação
pode ser gerada
com qualquer
amostra, de zero
a mais de três
anos
representativos
de monitoramento

Necessita 3 anos
representativos
de amostragem
para gerar
classificação

Necessita 3 anos
representativos
de amostragem
para gerar
classificação.

Necessita 3 anos
representativos
de amostragem
para gerar
classificação

Tipos de
classificação
gerada

“Saturação” ou
“em vias de
saturação”, a
depender dos
valores
observados e do
número de anos
representativos.

Gera
classificação de
acordo com os
padrões
progressivos de
qualidade do ar
(>M1, M1, M2,
M3, PF).

Classifica as
áreas como
attainment
(conformes) ou
non-attainment
(desconformes)

Classifica as
áreas como
attainment
(conformes) ou
non-attainment
(desconformes)

Fonte: Elaboração própria
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Quadro 16 – Comparativo entre critérios de definição de conformidade para a qualidade do
ar para material particulado, diâmetro de corte 10 micrômetros (MP10)
Poluente

Modelo Paulista
(Decreto
Estadual
8.468/1976, e
alterações
posteriores)

Modelo Paulista
(nova proposta
encaminhada ao
CONSEMA)

Critérios
utilizados nos
Estados Unidos
(USEPA, 2012)

Critérios
utilizados na
União Europeia
(EU, 2012)

MP10
(padrão de curto
prazo)

Confronta o 1º,
2º, 3º ou 4º maior
valor diário
máximo com
padrão, a
depender do
número de anos
representativos
de amostragem
(podendo ser de 0
a 3 anos).

Confronta a
média aritmética
do quarto maior
valor diário de
cada um dos
últimos 3 anos
com os padrões
progressivos da
qualidade do ar.

Padrão de curto
prazo não deve
ser excedido mais
de uma vez por
ano, em média,
ao longo de três
anos.

Padrão pode ser
ultrapassado em
até 35 dias por
ano.

MP10
(padrão de longo
prazo)

Confronta média
aritmética dos
últimos anos
representativos
em com o padrão
(podendo ser de 1
a 3 anos
representativos).

Confronta a
média aritmética
das médias
anuais dos
últimos 3 anos
representativos
com os padrões
progressivos da
qualidade do ar,
gerando a
classificação.

Não tem padrão
de longo prazo.

Média anual não
pode ultrapassar
padrão.

Número de anos
representativos
necessários
para gerar
classificação

A classificação
pode ser gerada
com qualquer
número entre 0 e
3 anos
representativos
de
monitoramento.

Necessita 3 anos
representativos
de amostragem
para gerar
classificação.

Necessita 3 anos
representativos
de amostragem
para gerar
classificação.

Utiliza sempre o
último ano para
gerar a
classificação.

Tipos de
classificação
gerada

“Saturação” ou
“em vias de
saturação”, a
depender dos
valores
observados e do
número de anos
representativos.

Gera
classificação de
acordo com os
padrões
progressivos de
qualidade do ar
(>M1, M1, M2,
M3, PF).

Classifica as
áreas como
attainment
(conformes) ou
non-attainment
(desconformes)

Classifica as
áreas como
attainment
(conformes) ou
non-attainment
(desconformes)

Fonte: Elaboração própria
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Quadro 17 – Comparativo entre critérios de definição de conformidade para a qualidade do
ar para material particulado, diâmetro de corte 2,5 micrômetros (MP2,5)
Poluente

Modelo Paulista
(Decreto
Estadual
8.468/1976, e
alterações
posteriores)

Modelo Paulista
(nova proposta
encaminhada ao
CONSEMA)

Critérios
utilizados nos
Estados Unidos
(USEPA, 2012)

Critérios
utilizados na
União Europeia
(EU, 2012)

MP2,5
(padrão de longo
prazo)

Não tem padrão
para MP2,5.

Confronta a
média aritmética
do quarto maior
valor diário de
cada um dos
últimos 3 anos
com os padrões
progressivos da
qualidade do ar.

Média aritmética
entre os valores
que ocupam o 98º
percentil da
amostra de cada
ano, ao longo dos
3 últimos anos,
não pode
ultrapassar
padrão.

Não tem padrão
de curto prazo
para MP2,5.

MP2,5
(padrão de longo
prazo)

Não tem padrão
para MP2,5.

Confronta a
média aritmética
das médias
anuais dos
últimos 3 anos
representativos
com os padrões
progressivos da
qualidade do ar,
gerando a
classificação.

Média aritmética
das médias
anuais dos
últimos 3 anos
não pode
ultrapassar
padrão.

Média anual não
pode ultrapassar
padrão.

Necessita 3 anos
representativos
de amostragem
para gerar
classificação.

Necessita 3 anos
representativos
de amostragem
para gerar
classificação.

Utiliza sempre o
último ano para
gerar a
classificação.

Gera
classificação de
acordo com os
padrões
progressivos de
qualidade do ar
(>M1, M1, M2,
M3, PF).

Classifica as
áreas como
attainment
(conformes) ou
non-attainment
(desconformes)

Classifica as
áreas como
attainment
(conformes) ou
non-attainment
(desconformes)

Número de anos
representativos
necessários
para gerar
classificação
Tipos de
classificação
gerada

n/d

n/d
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É importante trazer à discussão em maior detalhe o tópico das metas
intermediárias e sua relação com a classificação, também uma inovação que
consideramos benéfica no modelo proposto, e que tem ligação com a questão das
obrigações de compensação de emissões para novas fontes ou ampliação das
existentes acima das linhas de corte, a serem instaladas em bacias aéreas
consideradas desconformes. No texto vigente do Decreto 8.468/1976, e alterações
posteriores – mais especificamente, em seu artigo 23 (SÃO PAULO (Estado), 1976,
e alterações posteriores) –, havia três classificações possíveis para uma
determinada bacia aérea: “saturada” (SAT), significando não-atendimento aos
critérios de conformidade conforme cálculo realizado a partir dos dados da qualidade
do ar, ou não-atendimento a valores equivalentes a 90% do padrão, a depender do
número de anos de amostragem; “em vias de saturação” (EVS), significando nãoatendimento a valores equivalentes a 90% ou 80% dos padrões da qualidade do ar,
a depender do número de anos de monitoramento; e “não-saturada”, significando
conformidade da qualidade do ar aos critérios determinados. Havia portanto três
classificações: uma significando um estado de desconformidade, uma significando
um status de quase não-conformidade (interessante notar que o termo “em vias de
saturação” sugere um processo de piora da qualidade do ar rumo ao estado de
“saturação”, o que não é necessariamente a melhor maneira de descrever as
dinâmicas de qualidade do ar observadas no Estado de São Paulo), e uma terceira
denotando conformidade. É uma lógica interessante, à primeira vista, embora esteja
em desacordo com o proposto pela experiência internacional e, em análise mais
aprofundada, se revele uma forma pouco útil de endereçar as soluções, como
veremos.
Na nova proposta (Art. 5º), a cada poluente regulamentado foram atribuídos
quatro valores: um nível de entrada (M1), indicando o padrão mais leniente, duas
metas intermediárias adicionais (M2 e M3) e um padrão final (PF), representando um
ideal de qualidade do ar conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.
Em linha com esta lógica, a qualidade do ar deixa de ser avaliada com relação ao
conceito questionável de “saturação”, que como vimos não é senão uma figura de
linguagem; e consequentemente os municípios deixam de ser classificados como
“bons”, “quase-ruins” ou “ruins”. No novo modelo a classificação de cada estação de
monitoramento e correspondente bacia aérea se fará por meio da indicação de qual
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é a primeira meta intermediária, contando da mais leniente à mais rigorosa, que não
é atingida pela estação, de acordo com o já descrito critério das médias das quartas
máximas ao longo de três anos. Os locais passam a ser classificados como “maior
que M1” (isto é, não atendendo ao padrão mais leniente), M1 (atendendo apenas ao
padrão mais leniente), M2 (atendendo à primeira meta intermediária), M3 (atendendo
à segunda meta intermediária), e MF (atende ao padrão final, podendo ser
considerado de qualidade do ar “ideal”). Esta lógica permite uma visão gradual
simples e tecnicamente significativa do status de uma determinada bacia aérea,
abrindo espaço para o aprimoramento da definição de regulamentações específicas
e medidas de mitigação a depender da qualidade do ar para determinado poluente.

c) Monitoramento da qualidade do ar e delimitação das bacias aéreas
O monitoramento da qualidade do ar e o refinamento da delimitação das
bacias aéreas são agendas em a proposta apresentada ao CONSEMA traz avanços
interessantes com relação ao marco regulatório atualmente vigente. Discorramos
brevemente sobre estes avanços.
No marco regulatório interposto pelo Decreto 8.468/1976, e alterações
posteriores, a definição dos status de saturação de uma bacia aérea é realizada da
seguinte forma: em qualquer caso, são considerados os dados válidos obtidos pela
rede de monitoramento operada pela CETESB. É sobre estes dados, como já vimos,
que são aplicados os critérios discutidos no item anterior. Adicionalmente, há a
possibilidade de consideração de dados de estações de monitoramento não
operadas pela CETESB, sempre sujeitos à validação dada por critérios técnicos
pouco claros – a saber, “verificação da adequabilidade do local em que ela estiver
instalada, dos procedimentos operacionais e da manutenção dos equipamentos
utilizados, conforme diretrizes e procedimentos estabelecidos pela CETESB” (Art.
20, § 4º). Cabe registrar que até a presente data ainda não houve nenhum caso de
utilização de dados obtidos em estações de monitoramento não operadas pela
CETESB para fins de classificação de municípios e bacias aéreas. Para além disso,
inexiste qualquer possibilidade da utilização de instrumentos de modelagem da
qualidade do ar para definição mais precisa dos limites de uma determinada bacia
aérea.
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No caso dos poluentes locais (como os particulados, por exemplo) isto não
é muito impactante e o sistema funciona relativamente bem, pois a bacia aérea
acaba sendo definida apenas para o próprio município onde é feito o monitoramento
(há é claro a possibilidade de distorções, pois a poluição atmosférica não respeita
fronteiras políticas, por óbvio; reiteramos aqui o relativamente). Mas para a definição
do status dos municípios contidos em uma bacia aérea face ao poluente ozônio
troposférico, que abrange municípios total ou parcialmente contidos em um raio de
30km em torno da estação de monitoramento, este sistema forjado para pecar mais
pelo lado do rigor do que pela precisão das definições de bacias pode causar
distorções enormes, com impactos geoeconômicos muito pronunciados.
Podemos definir o problema simplesmente afirmando que não há qualquer
garantia de que “todos os municípios total ou parcialmente contidos em um raio de
30km em torno da estação de monitoramento” influenciem ou sejam influenciados
pela poluição atmosférica dos centros urbanos distantes até 30km, onde é realizado
o monitoramento da qualidade do ar.
Em suma: a intenção de facilitar a inclusão de municípios em uma bacia
aérea mais do que de promover a definição precisa dos limites “reais” de cada bacia
é uma determinação demasiadamente severa para muitos municípios, que veem
como injusta sua classificação como “saturados” para ozônio troposférico, seja
porque apenas uma pequena parcela de seu território está contida no raio de 30km,
seja porque percebem sua qualidade do ar como boa, seja por ser demonstrável a
ação de uma barreira geográfica em “separar” as dinâmicas de dispersão de
poluentes atmosféricos dentro daquilo que é considerada uma mesma bacia aérea.
Por isso, a impossibilidade de exclusão de municípios de uma bacia “saturada” com
base em novos dados de monitoramento mais representativos para aquele
município, ou com base em modelos atmosféricos, é vista como um grande
problema. A normativa vigente determina apenas que em casos de conturbação a
CETESB poderá, sob justificativa técnica, ampliar a área compreendida pela subregião, de modo a incluir municípios vizinhos (Art. 20, §3º, item 3), não contribuindo
em nada para a resolução do problema.
Inexistindo a possibilidade de remoção de um determinado município de
uma bacia aérea considerada restritiva com base em novos dados ou resultados de
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modelos atmosféricos, há portanto muito pouco incentivo para o estabelecimento de
uma rede de monitoramento não operada pela CETESB, visando a aprimorar os
dados de qualidade do ar do Estado. Se um município estiver dentro de uma bacia
aérea considerada saturada, não poderá perder este status mesmo que consiga
demonstrar que sua qualidade do ar é boa e que eventuais emissões realizadas
dentro de seu território não provocarão a deterioração da qualidade do ar em centros
urbanos próximos considerados de má qualidade do ar.
Por este motivo, foram incluídos na nova proposta dispositivos que permitem
o refinamento da definição da abrangência das bacias aéreas. Cabe apresentar aqui
os dois principais: o primeiro determina que “Municípios não pertencentes à Região
Metropolitana de São Paulo, quando dotados de estação de monitoramento, terão,
no caso do ozônio, sua classificação definida pela sua própria estação de
monitoramento,

juntamente

com

municípios

conurbados,

mediante

decisão

tecnicamente justificada” (Art. 5º, §6º), estabelecendo incentivo para que municípios
que não estejam satisfeitos com sua classificação contribuam para ampliar a rede de
monitoramento. Registre-se que esta possibilidade vale apenas para municípios não
pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo, onde a intensa conturbação e
ubíqua má qualidade do ar tornariam indesejável a desclassificação de uma
municipalidade com base em dados obtidos em seu próprio território.
O segundo dispositivo determina que “a sub-região pode ser modificada, a
critério da CETESB, por meio da aplicação de modelos regionais de qualidade do ar”
(Art. 2º, §3º, item 4), o que insere a ferramenta da modelagem pela primeira vez no
contexto do gerenciamento da qualidade do ar no Estado de São Paulo e permite
que as bacias aéreas tenham, com o tempo, sua classificação aprimorada à medida
em que evolui o conhecimento a respeito das dinâmicas atmosféricas influentes
sobre o território do Estado.
Assim sendo, espera-se que com o maior desenvolvimento da rede de
monitoramento e com o desenvolvimento de modelos regionais de qualidade do ar,
seja possível refinar a delimitação das bacias aéreas de modo a localizar as áreas
mais restritivas com maior precisão, permitindo uma utilização mais racional das
capacidades de suporte do Estado de São Paulo. Como veremos a seguir, este
ponto além de representar uma ecoinovação em si traz incentivos para a difusão de
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novas ecoinovações, por estimular o desenvolvimento da rede de monitoramento e
um maior uso de ferramentas de gestão ambiental, no caso a modelagem regional.
Interessante notar que estes dois elementos se estimulam mutuamente, também,
dado que um monitoramento mais denso permitiria modelagens mais precisas da
qualidade do ar no Estado.

d) Obrigatoriedade de redução de emissões para fontes existentes
Neste tópico, discorreremos especificamente sobre os dispositivos relativos
à definição de obrigações de redução para a indústria existente. Cabe recordar o
funcionamento destes regramentos conforme o disposto pelo Título III do Decreto
8.468/1976, e alterações posteriores.
O sistema imposto por este marco regulatório funciona em suma da seguinte
forma: primeiramente, há padrões de condicionamento de projeto válidos para todas
as fontes, obrigando que emissões sejam realizadas por chaminé (Art. 34), que as
fontes de emissão sejam dotadas de ventilação exaustora (Art. 35), que operações
que envolvam a suspensão de particulados devem ser realizadas a úmido (Art. 35, §
único), entre outros dispositivos. Adicionalmente, há padrões de emissão para
atividades específicas, listadas em anexo da legislação e dadas também por
normativas federais, e para fontes de poluição que não dispõem de padrões de
emissão devem adotar sistemas de controle de poluição do ar baseados na melhor
tecnologia prática disponível (Art. 41).
Estas disposições, válidas para quaisquer fontes, são complementadas por
um sistema voltado às fontes de maior porte, baseado na imposição de planos de
controle atrelada à classificação da qualidade do ar das bacias aéreas. Este sistema
funciona da seguinte forma: as bacias aéreas são classificadas, como vimos, entre
“saturadas”, “em vias de saturação” e “não-saturadas”. Aos empreendimentos “que
integrem a classe A da curva ABC definida por sub-região e calculada com base no
inventário do(s) poluente(s) que gerou(aram) a saturação” (Art. 24, § 1º), operando
em bacias classificadas como “saturadas” e “em vias de saturação”, a CETESB fica
encarregada de impor um sistema de melhoria contínua em emissões atmosféricas
através do estabelecimento de exigências no momento da renovação da licença de
operação.

155

O sistema, portanto, estabelece expressamente um foco em fontes grandes,
aquelas que, no conjunto de informações utilizadas pelo órgão ambiental, são
classificadas no nível A conforme o método da curva ABC. As exigências de
abatimento são definidas por empreendimento considerando metas a serem
estabelecidas pelo chamado PREA – Programa de Redução de Emissões
Atmosféricas, condicionando a renovação da Licença de Operação à “utilização de
sistemas de controle de poluição do ar baseados na melhor tecnologia prática
disponível,

tanto

para

processos

quanto

para

equipamentos

de

controle

propriamente ditos” (Art. 24, § 1º, item 1); a “implementação de Plano de
Monitoramento de Emissões Atmosféricas”, segundo Termos de Referência
estabelecidos pela CETESB (Art. 24, § 1º, item 2); e, a partir de janeiro de 2013, “o
cumprimento de metas de redução de emissões, em termos de prazo e quantidade,
estabelecidas pela CETESB

para empreendimentos localizados em sub-regiões

SAT” (Art. 24, § 1º, item 1). Estas metas devem ser estabelecidas “tomando por
base a contribuição relativa do empreendimento no inventário de fontes fixas e
móveis de poluição da respectiva sub-região” (Art. 24, § 1º, item 3, alínea a).
Adicionalmente, há dispositivos voltados à questão do cumprimento de padrões de
emissão para fontes que já operavam em 1976 na RCQA 1 (não há indicação sobre
qual seria essa Região de Controle) (Art. 33-A) e para fontes que operavam em
Cubatão em 1976 (Art. 33-B), revelando o notório foco inicial do controle de poluição
em São Paulo nas empresas do polo petroquímico da cidade.
Em princípio, um sistema razoável e tecnicamente justificável – há um
conjunto de padrões de emissão e condicionamento de projeto válido para todas as
fontes; para as fontes de maior porte, há um sistema adicional baseado em um
conjunto de critérios de priorização geográfica de ação operado através do conceito
de “saturação da qualidade do ar” (que não cumpre bem o seu papel, como vimos);
um sistema de priorização técnica de fontes para atuação; um sistema de
condicionamento técnico de projetos processado por meio do conceito de melhor
tecnologia prática disponível e operacionalizado através do instituto da renovação da
Licença de Operação; e um sistema de estabelecimento de metas de redução, já
pautado pela necessidade de equilibrar as imposições à indústria com as emissões
de fontes móveis. Importante lembrar que, como vimos, os inventários jamais foram
desenvolvidos por completo, o PREA jamais foi implementado a contento e as
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metas, portanto, jamais foram apropriadamente estabelecidas e cobradas, havendo
portanto limitações importantes no âmbito da implementação dos regramentos.
Tratemos agora da proposta apresentada ao CONSEMA. A lógica
permanece a mesma: os padrões de emissão e de condicionamento de projeto para
todas as fontes de emissão são mantidos conforme o regulamento atual; para as
maiores fontes, continuam e existir disposições especiais processadas a partir de um
critério de priorização geográfica baseado na classificação da qualidade do ar (cujos
parâmetros foram, como vimos, profundamente aprimorados) (Art. 5º, §1º), com
exigências de abatimento definidas por empreendimento e considerando metas a
serem estabelecidas através de um Plano (doravante denominado Plano de
Redução de Emissão de Fontes Estacionárias – PREFE (Art. 6º)); ademais, o Plano
de Redução continua utilizando um sistema de priorização técnica baseado na
metodologia da curva ABC, também levando à priorização de fontes da classe “A”
(Art. 6º, § 3º, inciso III).
As principais mudanças propostas são basicamente as seguintes: as metas
de redução passam a ser estabelecidas “com base na diferença entre as médias de
concentração de classificação da sub-região nos últimos 3 (três) anos e o padrão de
qualidade do ar a ser atingido (Art. 6º, § 3º, inciso IV), considerando “a participação
de redução de emissões das fontes fixas e móveis, calculada com base nos
inventários” (Art. 6º, § 3º, inciso IV); o condicionamento da renovação da Licença de
Operação a exigências técnicas especiais passa a ser determinado apenas para
fontes de poluição que não operem sistemas de controle baseados na melhor
tecnologia prática disponível; e os empreendimentos que integrem o inventário de
fontes fixas passam a ser obrigados a declarar anualmente as emissões
atmosféricas, segundo Termo de Referência estabelecido pela CETESB (Art. 6º,
§4º). Como veremos a seguir, há outras inovações na nova regulamentação, mas
podemos afirmar com segurança que a essência do funcionamento do sistema de
controle de poluição para fontes existentes não é modificada. Estes outros itens
inovadores serão abordados adiante e em seus devidos tópicos dentro da estrutura
deste trabalho.
Analisando em maior profundidade as mudanças propostas, vemos que não
constituem uma ruptura marcante com relação ao modelo vigente. A principal
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mudança com relação à prática atual é o refinamento do critério de priorização
geográfica das ações de controle de poluição, que passará a cumprir melhor o papel
de estabelecer regiões prioritárias para a imposição de planos de controle, se
tornando mais restritivo para a emissão de particulados e (acertadamente) mais
lenientes para a emissão de precursores de ozônio troposférico. Cabe entender
melhor, deste modo, a relação entre o novo sistema de classificação e a imposição
de medidas de controle para empreendimentos existentes.
Como vimos, as regiões passarão a ser classificadas, da melhor qualidade
do ar para a pior qualidade do ar, como “Meta Final” (MF), “Meta Intermediária 3”
(M3), “Meta Intermediária 2” (M2), “Meta Intermediária 1” (M1) e “Maior que Meta
Intermediária 1” (>M1). A sistemática de implementação de medidas de controle
passa a ser, dentro desta lógica, definida conforme a vigência de cada padrão da
qualidade do ar e a classificação de cada sub-região. Para as áreas que, a depender
do padrão vigente em um determinado momento, estiverem classificadas como
desconformes, a CETESB fica obrigada a estabelecer por sub-região um “Plano de
Controle de Emissões Atmosféricas, do qual faz parte o Plano de Redução de
Emissão de Fontes Estacionárias – PREFE supracitado, em conjunto com o Plano
de Controle de Poluição Veicular – PCPV, para as fontes de poluição que se
encontrem em operação” (Art. 6º, caput), uma novidade interessante, como veremos
mais adiante.
Por exemplo, considerando que enquanto viger o padrão M1 todas as áreas
classificadas como M1, M2, M3 e MF serão consideradas em conformidade com o
padrão de qualidade, apenas os empreendimentos que operem em regiões com
classificação “>M1”, que pertençam à classe A da curva ABC, e que ainda não
tenham suas emissões controladas, deverão ter metas de redução estabelecidas no
momento da renovação da licença. Quando passar a viger o padrão M2, entretanto
(segundo a normativa proposta, dentro de um período de 3 anos), as áreas
classificadas como M1 passarão também a ser consideradas desconformes e os
empreendimentos da classe A destas áreas que ainda não tenham suas emissões
controladas de acordo com a melhor tecnologia prática de controle e de processo
passarão também a ter metas de redução no momento da renovação da Licença de
Operação.
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Há, assim sendo, a intenção de se promover uma priorização de ação (que
consideramos mais clara e mais correta), segundo a qual a CETESB deverá
começar a estabelecer planos de controle integrados primeiramente para as regiões
de pior qualidade do ar (aquelas classificadas como “>M1”), e apenas futuramente
entenderá sua atuação mais efetiva para as regiões mais bem classificadas, à
medida em que o padrão vigente for se tornando mais rigoroso. Esta definição mais
clara do foco de ação para as áreas de pior qualidade do ar é benéfica também para
o estabelecimento dos mercados de compensação de emissão, como veremos a
seguir.
Dois aspectos merecem atenção mais detalhada: em primeiro lugar, o tema
da priorização técnica do abatimento de emissões em fontes grandes; em segundo,
o tema do equilíbrio do abatimento entre fontes fixas e fontes móveis. Ambas as
questões, ligadas intrinsecamente à dificuldade estrutural do órgão ambiental
paulista em conferir um tratamento sistêmico ao gerenciamento da qualidade do ar
englobando todas as suas dimensões, são bastante caras à indústria e à
competitividade do Estado de São Paulo em sentido mais amplo, cabendo
compreender o modo como foram endereçados na nova proposta. A queixa principal
da indústria com relação e estes temas é que o estabelecimento do foco da CETESB
nas fontes grandes, ao mesmo tempo em que o Estado dá relativamente pouca
atenção às fontes móveis e às fontes industriais pequenas, cria óbices à
competitividade industrial do estado sem necessariamente resolver o problema da
qualidade do ar, especialmente nos grandes centros urbanos. Mesmo reconhecendo
que sem marcos regulatórios integrados e a distribuição de ações a diversos
setoriais de governo em sua esfera de competência, e sem mesmo um inventário
completo de fontes de emissões atmosféricas, é impossível abordar a questão com
rigor técnico e buscar soluções sistêmicas para a qualidade do ar, cabe a nós aqui
fazer alguns apontamentos sobre o tratamento que foi dado aos dois tópicos.
A priorização da ação de controle em fontes grandes é uma estratégia
histórica da CETESB, presente nos regramentos ambientais e na prática do controle
de poluição desde seus primórdios, e reflete profundamente a própria concepção do
sistema ambiental paulista, no que diz respeito ao abatimento da emissão de
poluentes. Ela se manifesta em muitos aspectos de atuação da Companhia – o
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potencial do mercado de compensação de emissões, como veremos a seguir,
também é limitado por esta característica –, sendo bastante difícil modificar a
dinâmica de priorização de fontes grandes sem uma reestruturação profunda do
órgão ambiental, envolvendo a adoção de ferramentais de gestão baseados em
sistemas digitalizados e bases georreferenciadas e o aparelhamento das Agências
Ambientais, pelo menos. Ainda assim, o legislador teve a prudência de incluir na
proposta regulatória dois dispositivos voltados a ampliar o escopo de controle no
sentido das fontes menores.
O primeiro e mais importante deles estabelece que quando as medidas
estabelecidas com foco nos empreendimentos da classe “A” não forem suficientes
para atingir as metas, deverá ser proposto um programa setorial de controle de
emissões de fontes que não integrem a classe A da curva ABC, porém que no
conjunto possam representar uma redução significativa nas emissões (Art. 6º, §3º,
inciso XI). Apontamos aqui que consideramos muito modesta esta proposta, pois
entende-se a partir da redação conferida ao inciso que será primeiro necessário que
as medidas impostas a fontes da classe A não atinjam as metas estabelecidas de
qualidade do ar para que depois sejam propostos programas voltados aos setores
que contenham fontes menores, mas que em seu conjunto possam representar uma
redução nas emissões. Indagamos: se as metas serão estabelecidas com base em
um inventário completo, por que aguardar um insucesso para tomar as medidas
mais eficazes? Não seria mais correto estabelecer uma lógica de priorização de
controle com base na busca dos caminhos de maior custo-eficiência e eficácia no
abatimento

de

poluentes,

independentemente

do

tamanho

das

fontes?

Reconhecemos aqui as dificuldades do órgão ambiental e o fato de que há uma
dependência de trajetória em sua constituição que não é de fácil modificação, que
faz com que as maiores fontes sejam as mais acessíveis ao controle de poluição;
mas receamos que a lógica de atuação junto às fontes existentes não tenha mudado
em essência com relação ao modelo vigente – continuam priorizadas as mesmas
fontes, ficando aberta uma (talvez demasiadamente) remota possibilidade adicional
de atuação em fontes menores, em caráter setorial, depois que ficar claro que atuar
somente nas fontes “classe A” não foi eficaz em melhorar a qualidade ambiental. O
impacto desta dinâmica na capacidade da norma ambiental em promover
ecoinovações é sensível.
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Adicionalmente, foi um incluída uma “válvula de escape” com relação ao
sistema de priorização técnica e geográfica de fontes, que permite alguma
flexibilidade de atuação independentemente de tamanho de fonte ou classificação da
região. Ele determina que “A elaboração do PREFE não impede que outros
programas ou planos de controle de emissões atmosféricas sejam estabelecidos
pela CETESB para atender a problemas regionais específicos” (Art. 6º, §5º),
permitindo portanto a estruturação de programas em contextos alheios ao Programa
de Redução de Emissões. Em verdade, nem sequer podemos classificar isto como
uma novidade, dado que a CETESB já realiza estes programas de controle, sendo o
case do controle de emissões no setor cerâmico da região de Santa Gertrudes um
grande exemplo. Mas a inclusão deste dispositivo reflete no mínimo uma intenção de
fazer com que outras classes de fontes também possam ser priorizadas, permitindo
à Companhia atuar em contextos específicos que, à parte a classificação vigente na
sub-região e o tamanho das fontes, venham eventualmente a demandar maior
atenção.
No que se refere à questão fontes fixas versus fontes móveis, o teor das
alterações não é muito diferente, no sentido de que as limitações de ação e
competência do órgão ambiental constrangem a efetividade dos resultados a serem
potencialmente atingidos na melhoria da qualidade do ar. Mas a situação aqui talvez
seja mais grave. Cabe lembrar que em substituição ao atual PREA – Programa de
Redução de Emissões Atmosféricas, válido apenas para fontes fixas, é criada a
figura do “Plano de Controle de Emissões Atmosféricas”, a ser elaborado por subregião e conforme a vigência dos sucessivos padrões da qualidade do ar, composto
integradamente por um PREFE – Plano de Redução de Emissão de Fontes
Estacionárias, e pelo já existente PCPV – Plano de Controle de Poluição Veicular,
que passa a ter seu conteúdo pautado também por esta norma no Estado de São
Paulo. O artigo 7º da proposta traz uma agenda propositiva adicional para o
Programa de Controle de Poluição Veicular, como já vimos anteriormente,
contemplando temas como inspeção ambiental de veículos, aprimoramento da
fiscalização, incentivo à melhoria da eficiência energética, incentivo a alternativas
tecnológicas de baixa emissão ou sem emissão de poluentes e fomento a programas
de renovação da frota circulante. Há assim sendo um movimento na direção da
integração dos planos de controle, que consideramos uma novidade bem vinda no
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sentido de que visa a promover uma melhor distribuição do fardo do controle de
poluição entre indústria e transporte, melhorando potencialmente a qualidade do ar
no Estado. Mas a agenda do transporte coletivo, por exemplo, permanece fora deste
escopo, o que é claramente uma grande limitação.
Nosso receio é que esta relativa integração, ainda que positiva, talvez seja
ainda superficial, e que possivelmente acabe se revelando pouco eficaz no sentido
de mitigar emissões em fontes móveis em termos absolutos. Sem pretender um
aprofundamento neste tópico de grande complexidade, cabe lembrar que a
qualidade do ar é determinada como resultado sistêmico das emissões atmosféricas
de toda uma estrutura social e técnica de produção, transformação e consumo de
matéria e energia, em sua relação com as dinâmicas atmosféricas e climáticas de
uma determinada espacialidade. Nesse sentido, é impossível abordar a temática sob
a perspectiva da governança pública sem instrumentos que não englobem a
modulação desta estrutura social e técnica de forma abrangente. No caso das fontes
móveis, é insuficiente pensarmos apenas em medidas provenientes do setorial
ambiental, ou em medidas técnicas a serem implementadas nos automóveis e
demais veículo. Em um nível sistêmico, a constituição das matrizes energética e de
transportes é indissociável do resultado agregado expresso em termos de qualidade
do ar, de modo que todas as medidas de governança que influenciem a constituição
deste sistema tem relevância na formatação do resultado em termos de qualidade
ambiental.
Nesse sentido, reconhecemos integralmente o mérito da nova proposta em
registrar uma intenção de progredir na direção de uma melhor distribuição de
responsabilidades de emissões entre indústria e transporte; mas apontamos que as
condições institucionais em que essa redistribuição é realizada permanecem
amplamente desfavoráveis. A integração proposta é superficial, no sentido de que
ainda se apresenta somente como proposição de ação a partir da política pública
ambiental, e não como determinação de política pública em sentido mais amplo,
contemplando a ação coordenada de todas as esferas de governança em prol de
objetivos de política ambiental. Interessante lembrar aqui uma distinção conceitual
que está no âmago da discussão que pretendemos realizar neste trabalho: de um
lado, temos o conceito relativamente limitado de política ambiental favorável à
inovação, que foi o recorte que pretendemos focar neste trabalho; e, no outro
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extremo, a ideia de governança da mudança técnica favorável ao meio ambiente, um
recorte mais bem mais amplo do macrotema da governança pública dentro do qual a
política setorial ambiental é apenas um dentre diversos instrumentos (como em
KEMP, 2000). Neste aspecto da questão das fontes fixas versus fontes móveis, é
como se a proposta enviada ao CONSEMA ocupasse um limbo entre os dois
conceitos – procurando trabalhar elementos superiores de governança, não deixa de
ter somente o caráter de política ambiental, cumprindo uma função indutora de teor
talvez simbólico, desprovida de poderes reais para influenciar os demais setoriais de
governo. É aí que a ausência de uma normativa estruturante bem concebida e
aprovada na forma de Lei mais se faz sentir.
Concluindo, podemos inferir que a proposta aprovada pelo CONSEMA
representa mais uma continuidade do que uma ruptura, sendo que a medida mais
importante trazida pela nova proposta é o novo critério de priorização geográfica de
empreendimentos, operacionalizado através dos novos padrões da qualidade do ar
e dos novos critérios de classificação da qualidade do ar por sub-região. Do ponto
de vista dos critérios de priorização técnica de empreendimentos e ao sistema de
estabelecimento de metas, reconhecemos a tentativa de contemporização entre as
limitações do órgão ambiental e as necessidades reais de abatimento na indústria,
apontando que, mesmo que tenha havido avanços em direções interessantes, estes
ainda foram superficiais e de eficácia limitada. Não vemos nesta proposta uma
ruptura paradigmática no tema das fontes existentes, nem tampouco a solução para
a

histórica

priorização

de

fontes

grandes

estacionárias

industriais

no

estabelecimento de medidas de controle de poluição.

e) Obrigações para novas fontes e formatação do mercado de compensação
de emissões
Antes de nos aprofundarmos nas mudanças propostas na nova versão de
Decreto aprovada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, será novamente
proveitoso compreender as obrigações para novas fontes conforme estabelecidas na
normativa atualmente vigente.
No Decreto 8.468/2976 e alterações posteriores atualmente vigente (SÃO
PAULO (ESTADO), 1976 e alterações posteriores), o sistema de gestão estabelece
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para novas fontes e ampliação das existentes basicamente o seguinte: em primeiro
lugar, há uma “cláusula-coringa” (Art. 42, inciso I), que dá a CETESB o direito de
proibir a instalação ou operação de uma nova fonte sempre que, a seu critério
mediante motivação técnica, houver o risco de tornar ou poder tornar “as águas, o ar
ou o solo impróprios, nocivos ou ofensivos à saúde; inconvenientes ao bem estar
público; danosos aos materiais, à fauna e à flora prejudiciais à segurança, ao uso e
gozo da propriedade, bem como às atividades normais da comunidade” (nos termos
do Art. 3º, inciso V).
Adicionalmente, há padrões de emissão (dados principalmente por
normativa federal) e diretrizes de condicionamento de projeto para todas as novas
fontes, não muito diferentes daquelas válidas para fontes existentes; e um sistema
de compensação de emissões para a instalação de novas fontes de grande porte
(ou ampliação das existentes). Deste sistema, imposto pelo Art. 42, inciso II e
regulamentado pelo Art. 42-A, devem participar as novas fontes instaladas em
regiões “saturadas” ou “em vias de saturação” e aludidas no anexo 11 do
regulamento, que traz as linhas de corte para cada poluente.
O sistema de compensação de emissões funciona em teoria da seguinte
maneira: ao longo do processo de licenciamento ambiental do empreendimento, são
avaliadas em detalhe todas as fontes de emissões atmosféricas descritas em seu
memorial de caracterização (MCE); para estimativa das emissões, são usados
dados disponibilizados pela própria empresa, podendo corresponder a medidas reais
realizadas em outras plantas que operam com conceitos e tecnologias similares, a
dados fornecidos pelos fabricantes dos bens de capital ou equipamentos de
abatimento de emissões, ou aos padrões de emissão utilizados pela agência
ambiental norte-americana, expressos na norma EPA AP-42 (USEPA, 2012). As
emissões de todas as fontes a serem instaladas em um determinado momento são
então somadas e avaliadas face aos limites determinados no Anexo 11 da
regulamentação (SÃO PAULO (ESTADO), 1976 e alterações posteriores). Se os
limites definidos neste anexo forem superados, contabilizadas as emissões finais –
isto é, depois do abatimento por equipamentos de controle –, e a empresa estiver
em um município considerado “saturado” ou “em vias de saturação”, entra em ação o
sistema de compensação de emissões. Ou seja, a empresa responsável pela
instalação das novas fontes deverá apresentar Plano de Compensação de Emissões
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demonstrando abatimento equivalente a suas emissões na mesma sub-bacia (uma
regra transitória determinada pelo decreto estadual 52.469/2007 determinou que até
o final de 2012, para os precursores de ozônio troposférico, a compensação poderia
ser realizada em qualquer bacia aérea do estado de São Paulo). Este abatimento
pode ser feito por redução de emissões em fontes existentes operadas pela própria
empresa ou através da compra dos chamados Créditos de Emissões Reduzidas,
criados a partir da redução de emissões em fontes de empresas terceiras, havendo
em ambos casos a possibilidade de abatimentos em fontes móveis para esta
finalidade. Não há na normativa vigente uma definição de quando devem ser
apresentados estes créditos ao longo do processo de licenciamento (embora uma
disposição transitória determinada em 2007 tenha definido que, até o final de 2012,
a apresentação de créditos deveria ser realizada na fase de licenciamento de
operação para empreendimentos em áreas com “saturação severa”, e na fase de
renovação de licença de operação para empreendimentos em áreas com “saturação
séria”, “saturação moderada” ou “em vias de saturação”).
Como vimos, este sistema da compensação de emissões teve eficácia
limitada e, considerado os fatores já avaliados – sistema de classificação das bacias
aéreas, formatação de oferta e demanda, custos administrativos e reestruturação por
parte do próprio órgão ambiental –, acabou por assumir um caráter de barreira
ambiental, simplesmente tendo o efeito prático de impedir a instalação de novos
empreendimentos emissores de precursores de ozônio por conta da impossibilidade
de compensação efetiva das emissões, com severo impacto na competitividade do
Estado de São Paulo.
Assim sendo, a revisão deste modelo constitui avanço significativo por parte
do Estado de São Paulo, embora, como veremos adiante, talvez ainda insuficiente
para garantir o sucesso da implementação do sistema de mercado de emissões no
Estado.
O novo marco regulatório, como no caso das fontes existentes, segue a
mesma racional do modelo anterior: há padrões de emissão e condicionamento de
projeto para todas as novas fontes; um sistema de priorização de áreas sujeitas à
compensação de emissões e medidas adicionais de redução de emissões, que
segue o novo critério de classificação das bacias aéreas; e um sistema de

165

priorização técnica de empreendimentos sujeitos à compensação de emissões,
definido pelas mesmas linhas de corte do Decreto atualmente vigente. Além
evidentemente

da

regulamentação

de

aspectos

deste

mercado.

Toda

a

regulamentação foi revisada e recebeu alterações relevantes, como veremos a
seguir.
Resumidamente, a principal inovação trazida pelo novo marco regulatório no
tocante à indústria entrante é que a revisão dos padrões de qualidade do ar e do
critério de classificação da qualidade do ar leva a uma identificação muito mais
adequada para a área proposta para o sistema de compensação de emissões e
medidas adicionais de redução de emissões. Recordemos que no Decreto
8.468/1976 (e alterações posteriores) todos os empreendimentos com emissões
acima das linhas de corte a serem instalados em regiões “em vias de saturação” ou
“saturadas” ficavam sujeitos ao pesado instituto da compensação de emissões, com
a pequena diferença de que, nos termos do Art. 42 deste regulamento, nas regiões
“saturadas” os empreendimentos devem compensar 110% de suas emissões, e nas
regiões “em vias de saturação” 100%, sem diferenças em outros aspectos. A
aplicação do conceito de “grau de severidade” da “saturação” ainda levava a
obrigações adicionais. Como também vimos anteriormente, no caso do ozônio
troposférico – um poluente regional e que recebia status de “saturação” ou “em vias
de saturação” para praticamente todas as bacias aéreas do Estado – o quadro era
simplesmente que praticamente todos os empreendimentos com emissões acima
das linhas de corte a serem instalados nas regiões de maior vocação industrial de
São Paulo ficavam sujeitos à compensação de emissões.
Já no novo modelo, a compensação de emissões deverá incidir apenas
sobre as regiões de pior classificação no sistema de metas progressivas (“>M1”),
independentemente da progressão dos padrões da qualidade do ar. Na prática isso
significa dizer que, se consideramos os valores mensurados por esta pesquisa para
o período 2009-11 para bacias aéreas selecionadas de modo a englobar as áreas de
pior qualidade do ar no Estado e as áreas de “desconcentração concentrada da
indústria” (SEADE, 2012), vemos que o instituto da compensação de emissões de
precursores de ozônio, que era obrigatório para todas as bacias avaliadas, passaria
com a utilização destes novos critérios a ser obrigatório apenas para as bacias áreas
determinadas pelas estações dos municípios de São Paulo, Cubatão, Paulínia,
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Mauá e São Caetano – circunscrevendo a zona de compensação a áreas
praticamente equivalentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas e
Baixada Santista. As bacias aéreas determinadas pelas estações de Sorocaba, Jaú,
Americana, Jundiaí, São José dos Campos e Piracicaba – justamente áreas de
destino atual da indústria (além de outras estações interior adentro que foram
avaliadas preliminarmente neste trabalho) – deixariam de ter a compensação como
uma

obrigação,

com

total

respaldo

da

experiência

internacional

e

das

recomendações da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2006). Isto contribui para
uma melhor formatação da oferta e da demanda por créditos de emissão reduzida,
ainda que não tenham sido utilizados os instrumentos de planejamento ideais,
baseados (no mínimo) em um inventário completo das fontes de emissão e em
estudos que permitissem uma visão mais clara acerca das oportunidades mais
custo-eficientes de abatimento de poluentes na indústria.
Os mapas e dados a seguir ilustram os avanços obtidos com a
implementação do novo sistema, revelando a extensão das bacias aéreas em
estado de não-conformidade dentro do novo modelo, e buscando oferecer uma
visada conjunta destas bacias aéreas face à distribuição espacial da população, do
produto interno bruto municipal e do produto interno bruto industrial. O que se pode
depreender claramente, mesmo com a simplicidade desta ferramenta de análise e
com o reconhecimento de que, com dados mais completos por parte do órgão
ambiental seria possível trabalhar de forma muito mais precisa, é uma delimitação
mais apropriada para as zonas de não-conformidade, novamente com total respaldo
da experiência internacional em termos de saúde pública.
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Mapa 1 – Estações de monitoramento CETESB para Ozônio Troposférico (2011)
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Quadro 18 – Classificação simulada de estações de monitoramento da qualidade do ar
paulistas selecionadas para ozônio troposférico, face a critérios do Estado de São Paulo /
nova proposta de regulamentação aprovada pelo CONSEMA (2009-11)
3

O3 8h - Critérios propostos (140 µg/m , 8h)
UGRHI

Estação

Média dos 4os
valores diários
máximos
observados em
cada ano (2009-11)

Classificação
simulada
2009-11

Classificação
oficial
2012

10

Sorocaba

120

M3

Em vias de
saturação

13

Jaú

124

M2

Saturação
Moderada

5

Americana

135

M1

Saturação Séria

5

Jundiaí

138

M1

Saturação Severa

2

São José dos
Campos

138

M1

Saturação Séria

5

Piracicaba

140

M1

Saturação
Moderada

6

Santana

141

>M1

Saturação Severa

7

Cubatão - Centro

146

>M1

Saturação Severa

5

Paulínia Sul

154

>M1

Saturação Severa

6

Mauá

156

>M1

Saturação Séria

5

Paulínia

157

>M1

Saturação Séria

6

São Caetano do Sul

161

>M1

Saturação Severa

6

Ibirapuera

163

>M1

Saturação Severa

6

IPEN-USP

163

>M1

Saturação Severa

Fonte: Elaboração própria
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Mapa 2 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico – Critérios vigente e proposto
(2009-11)
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Mapa 3 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e população (2010)
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Mapa 4 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e PIB Municipal (2009)
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Mapa 5 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e PIB Industrial (2009)
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Importante apontar que, além da obrigação de compensação de emissões, o
novo decreto obriga as empresas a se instalarem com novas fontes acima das linhas
de corte nas áreas classificadas como (“>M1) a “implantar a tecnologia mais
eficiente no controle das emissões a qual deverá proporcionar os menores níveis de
emissão atingíveis para o(s) poluente(s) que causou(aram) a classificação” (Art. 11,
inciso II, item 3). A consagração deste conceito de “menor nível de emissão
atingível”, mais rigoroso do que o de “melhor tecnologia prática disponível de
processo e de controle” por deixar de permitir relativas concessões com base na
interpretação que se possa fazer para o termo prática, representa um elemento a
mais neste poderoso indutor de desconcentração da indústria intensiva em emissão
de poluentes atmosféricos regulamentados.
Com relação às áreas com os demais níveis de classificação (M1, M2, M3 e
PF e regiões sem classificação), o sistema proposto prevê definição de medidas de
condicionamento de projeto baseadas no conceito de melhor tecnologia prática
disponível de processos e controle, bem como a obrigação de comprovar que as
novas emissões não resultarão na alteração da classificação da bacia (exceto para
ozônio troposférico). Além é claro, quando for o caso, do estabelecimento do já
discutido o PREFE (Programa de Redução de Emissões em Fontes Estacionárias) à
medida em que os projetos passam a se tornar operacionais e sujeitos ao instituto
da renovação da licença.
O que podemos afirmar, portanto, é que o Estado de São Paulo passa a
transmitir uma mensagem clara à indústria entrante – que nas áreas mais populosas
do Estado, a qualidade ambiental relativamente deteriorada justifica os mais
rigorosos padrões técnicos e de compensação de emissões para novos projetos, ao
tempo em que nas demais regiões vocacionadas à indústria e no restante do Estado
a indústria entrante é bem vinda, sempre que atentar a determinados padrões de
condicionamento de projeto. Entendemos que este alinhamento da política ambiental
à dinâmica econômico-espacial que vem sido observada é um grande acerto da
nova proposta, representando uma visão equilibrada acerca do sempre presente
dilema desenvolvimento versus proteção ambiental.
Abordemos agora as novidades com relação à formatação do mercado de
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compensação de emissões de poluentes regulamentados trazidas pela nova
proposta, que como vimos passariam a ser válidas apenas para as áreas de pior
qualidade do ar do Estado, para cada poluente. Cabe aqui recordar que todos os
elementos da regulamentação do sistema de compensação de emissões constituem,
de um modo ou de outro, a formatação do mercado de emissões. Os critérios de
classificação da qualidade do ar das bacias aéreas, por exemplo, representam parte
da formatação das condições de oferta e demanda deste mercado. O mesmo se
pode dizer das linhas de corte para empreendimentos sujeitos a operar dentro do
sistema. Estes aspectos já foram tratados no item anterior. A partir de agora
buscaremos evidenciar os demais relativos à formatação do mercado de emissões, a
saber: a criação de créditos de emissões reduzidas, os procedimentos para
oficialização da criação de créditos, o momento de apresentação de créditos, o
prazo de validade dos créditos e a regulamentação da criação de créditos em fontes
móveis.
Como vimos anteriormente neste trabalho, a principal questão dos
regramentos atualmente vigentes no que diz respeito aos procedimentos de criação
de Créditos de Emissões Reduzidas é que, ao condicionar a existência e validade
dos créditos ao registro na Licença de Operação do empreendimento que gerou as
reduções, o sistema acaba se tornando demasiadamente restritivo. Isto é
especialmente válido para o caso de desativação de empreendimentos, situação em
que a Licença de Operação deixa de existir, ou nos casos em que por
desconhecimento ou falta de interesse uma empresa que venha a reduzir emissões
não faça a solicitação da criação dos créditos a que teriam direito. Deste modo, as
condições de formatação da oferta de créditos atuam para constranger sua eficácia.
A nova proposta promove alterações significativas para endereçar esta
dificuldade. O texto do dispositivo que trata esta questão é mantido igual,
determinando que “a geração do crédito em fontes fixas será efetivada no processo
de renovação da Licença de Operação ou do licenciamento das alterações do
processo produtivo, bem como por ocasião da desativação de fontes, atendidos os
critérios de conversibilidade de reduções de emissões estabelecidos neste artigo
(Art. 12, §3º); entretanto, é criada uma nova disposição segundo a qual “o crédito
deverá ser solicitado num período máximo de 1 (um) ano após sua geração, após o
que o crédito se tornará público e comporá um fundo estadual a ser criado e
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regulado por decreto (Art. 12, §3º, inciso I, alínea c))”. Com isso, fica consagrada a
figura do crédito público de emissões reduzidas, que permite que os créditos que
não forem solicitados por ninguém, mas que constituam reduções reais nas
emissões

de

uma

determinada

bacia

aérea,

possam

ser

leiloados

a

empreendimentos interessados de acordo com critérios de elegibilidade e
procedimentos a serem regulamentados em momento futuro. Dada a importância
destes créditos públicos para a adequada formatação da oferta de créditos dentro do
modelo proposto, fica a nossa recomendação por uma célere regulamentação deste
instituto, do qual depende em considerável medida o sucesso da iniciativa como um
todo. Apontamos aqui considerarmos esta uma das principais inovações de todo o
novo Decreto, principalmente se levarmos em conta que a regulamentação proposta
é mais restritiva que a anterior em relação à criação de créditos, ao definir que “os
empreendimentos, obrigados a reduzir emissões devido ao cumprimento de metas
estabelecidas, poderão gerar créditos equivalentes aos valores que superarem suas
metas” (Art. 12, §3º, inciso I, alínea d)) – ou seja, que em princípio a geração de
créditos só será realizada quando forem efetivadas reduções para além das metas
estabelecidas para um determinado empreendimento.
O fazedor de politica pública teve também o cuidado de tornar permanente
uma disposição transitória estabelecida pelo Decreto Estadual 52.469/2007 (SÃO
PAULO (ESTADO), 2007) que permitia a criação de créditos em contextos não
previstos pela normativa. Segundo esta norma, “Além dos mecanismos de geração
de créditos para as fontes fixas e móveis previstos neste Decreto, serão
consideradas (...) as medidas que, comprovadamente, resultem em reduções reais,
mensuráveis e permanentes de emissão de poluentes para a atmosfera” (Art. 12, §6º
da regulamentação proposta), condicionando este aceite à validação da metodologia
empregada para o cálculo de redução de emissão. Isto permite que outras medidas
que levem ao abatimento global de emissões em uma bacia aérea, direta ou
indiretamente, como por exemplo a expansão de uma rede de transporte público que
possa estar diretamente correlacionada à redução da circulação de veículos de
transporte individual, possam criar créditos de emissão reduzida a serem
disponibilizados à indústria. Este mecanismo pode ser uma alternativa interessante
para viabilizar empreendimentos em bacias aéreas de má qualidade do ar, sempre
que, é claro, for possível fazer essa comprovação dentro da mesma bacia.
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Especificamente no que diz respeito às metodologias de comprovação de
redução de emissões, a nova proposta não apresenta mudanças estruturais
significativas – continuam vigendo a comprovação através de balanço de massa em
toneladas/ano

e

a

obrigatoriedade

da

solicitação

de

créditos

antes

do

estabelecimento de medidas de abatimento, como na regulamentação atualmente
vigente. Uma novidade é o estabelecimento permanente da retroatividade da criação
de créditos a medidas realizadas no período de até três anos anteriores à
promulgação do decreto proposto (Art. 12, § 6º, inciso III), que até então consistia
em disposição transitória criada pelo Decreto 52.469/2007.
Outro elemento instituído pela nova proposta com o intuito de aprimorar as
condições de sucesso da iniciativa é a determinação de que para novos
empreendimentos que precisem apresentar créditos de emissão reduzida, fica
estabelecido o momento de obtenção da Licença de Instalação como o momento de
apresentação de créditos. Trata-se de uma determinação mais rigorosa do que os
regramentos atualmente vigentes, que primeiramente não determinavam este
momento, e posteriormente, nos termos do Decreto Estadual 52.469/2007 (SÃO
PAULO (ESTADO), 2007), passaram a defini-lo como a emissão de licença de
operação para bacias aéreas com “saturação severa”, e a renovação da licença de
operação para bacias com “saturação séria” e “saturação moderada”. A expectativa
dos reguladores é que, não podendo sequer iniciar as obras sem que disponham
dos créditos de emissão reduzida garantidos, os investidores que precisem
compensar emissões constituirão uma demanda ativa e firme para estes créditos,
gerando estímulo para empresas que puderem criar estes créditos o fazerem. Nos
parece uma medida sensata, no sentido de que fortalece as condições de oferta e
demanda por créditos, mas cabe indagar se não seria uma disposição
excessivamente rigorosa, sendo talvez mais prudente continuar a trabalhar prazos
de carência e uma certa flexibilização até que os mercados se constituam
consistentemente. De fato, é bastante difícil dirimir esta questão sem um estudo
específico de mercado.
Por fim, falta ainda discorrermos brevemente a respeito de dois aspectos
que não sofreram modificações: primeiramente as disposições referentes à criação
de créditos em fontes móveis, e em seguida os prazos de validade dos créditos.
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A possibilidade de criação de créditos em fontes móveis, estabelecidas
originalmente pelo Decreto Estadual 50.753/2006 (SÃO PAULO (ESTADO), 2006),
também conhecido como “primeiro Decreto das Bacias Aéreas”, foram uma tentativa
do órgão ambiental de ao mesmo tempo endereçar a questão já discutida do
equilíbrio de responsabilidades de abatimento entre transportes e indústria e
fomentar o mercado de créditos de emissão reduzidas, permitindo que abatimentos
comprovados em frotas cativas pudessem levar também à criação de créditos a
serem utilizados pela indústria. A proposta de regulamentação aprovada pelo
CONSEMA não traz modificações significativas com relação a este instituto em
particular, mas não podemos interpretar esta manutenção como uma validação do
sucesso da inciativa. Em verdade, o mecanismo foi muito pouco utilizado ao longo
de seus sete anos de vigência, e duvidamos de seu potencial de gerar créditos em
volumes compatíveis com os volumes a serem demandados pela indústria,
especialmente quando consideramos que o sistema de compensação de emissões
como um todo é formatado para operar apenas entre grandes fontes de emissão.
Os quadros abaixo resumem comparativamente as alterações propostas em
relação à proposta original e sucessivas alterações do Decreto 8.468/197, permitindo
uma avaliação completa de seus elementos, evoluindo ao longo do tempo:
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Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto
Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Obrigação de
realizar
inventário por
parte da
CETESB

Estabelecida
expressamente.

Estabelecida
expressamente,
acrescendo-se a
obrigação de
cadastrar e
inventariar fontes
fixas e móveis de
acordo com
metodologias
reconhecidas
internacionalmente.

Mantida, mas
CETESB passa a
ser obrigada a
publicar
inventário
anualmente,
metas
estabelecidas e
valor e
titularidade dos
créditos
disponíveis em
cada sub-região.

Mantida, a ser
publicado no
contexto do
recém-criado
Programa de
Redução de
Emissões em
Fontes
Estacionárias e
elaborado de
acordo com
metodologias
divulgadas
publicamente.

Definição da
Região de
Controle da
Qualidade do Ar
(RCQA)

“Território do
município (ou
conurbação,
quando aplicável)
para poluentes
primários; todos
os municípios
total ou
parcialmente
contidos em um
raio de 30 km da
estação de
monitoramento,
para os poluentes
secundários”.

Idem, podendo ser
ampliada para
incluir municípios
vizinhos em caso
de conurbação,
sob justificativa
técnica.

Redefinida,
passando a
coincidir com as
Regiões
Administrativas
do Estado e
podendo ser
divididas em subregiões formadas
por municípios.
Estas subregiões mantêm
o critério das
definições
anteriores.

Redefinidas,
passando a
coincidir com as
Unidades de
Gerenciamento
de Recursos
Hídricos
(UGRHI). Para
fins de
classificação, são
mantidos os
critérios
anteriores mas
acrescida a
possibilidade de
modificação por
meio da
aplicação de
modelos
regionais de
qualidade do ar.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto
Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Padrões da
qualidade do ar
(PQAR)

Estabelecidos
pela resolução
CONAMA 3/1990
e pelo Decreto
8.468/1976.

Mantém os
padrões anteriores.

Mantém os
padrões
anteriores.

Atualiza os
obsoletos
padrões
anteriores dentro
de uma proposta
de evolução
progressiva em
linha com as
recomendações
da OMS, em um
claro avanço
normativo. Cabe
notar que no
caso do ozônio
troposférico os
novos padrões
são mais
rigorosos que os
padrões vigentes
nos Estados
Unidos.

Definição de
“saturação da
qualidade do ar”
com relação ao
Padrão de
Qualidade do Ar
(PQAR)

Dividida entre
saturação por
padrões de longo
prazo (média das
concentrações
dos últimos três
anos maior que
PQAR); e
saturação por
padrões de curto
prazo (quatro
concentrações
acima do PQAR
nos últimos 3
anos).

Passa a ser
segmentada de
acordo com o
número de anos
representativos de
amostragem da
qualidade do ar
(nenhum, um, dois
ou três). Para
menos de três
anos
representativos,
considera
saturação por
padrões de longo
prazo a partir de
valor equivalente a
90% do PQAR.

Mantém os
critérios
anteriores, mas
cria a figura da
“severidade” da
saturação
(severa, séria e
moderada), de
acordo com a
diferença entre
concentrações
máximas e o
PQAR.

Abandona o
termo
“saturação” e os
problemáticos
critérios vigentes,
definindo a
conformidade
com relação aos
novos padrões
estabelecidos. O
critério utilizado é
o mesmo para
todos os
poluentes e
corresponde ao
mesmo critério
utilizado nos
Estados Unidos
para classificação
de conformidade
quanto ao ozônio
troposférico.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto
Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Definição do
conceito de
“região em vias
de saturação”

Igual ao de
saturação, mas
considerando
ultrapassagem de
valor equivalente
a 90% do padrão
de qualidade do
ar.

Igual ao de
saturação, mas
considerando
ultrapassagem de
valor equivalente a
90% do padrão de
qualidade do ar.

Mantém os
critérios
anteriores.

Deixa de existir.

Linha de corte
para definir
obrigatoriedade
de
compensação

30 toneladas/ano
para todos os
poluentes
regulamentados.

Passa a ser
segmentada por
poluente da
seguinte forma:
a) Material
Particulado (MP):
100 t/ano
b) Óxidos de
Nitrogênio (NOx):
40 t/ano
c) Compostos
Orgânicos Voláteis,
exceto metano
(COVs, não-CH4):
40 t/ano
d) Óxidos de
Enxofre (SOx): 250
t/ano
e) Monóxido de
Carbono (CO): 100
t/ano
Ademais, obriga
todas as
“empresas
automobilísticas e
aeronáuticas” e
“terminais e/ou
bases de
armazenamento,
carga e descarga
de combustíveis ou
substâncias
voláteis”.

Mantém as linhas
de corte
anteriores, mas
remove as
“empresas
automobilísticas
e aeronáuticas” e
“terminais e/ou
bases de
armazenamento,
carga e descarga
de combustíveis
ou substâncias
voláteis” da
condição de
obrigatoriedade
automática.

Mantidas as
linhas de corte e
disposições da
versão anterior
do decreto.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Obrigatoriedade
de
compensação
para instalação
de novas fontes
acima das linhas
de corte em
áreas
“saturadas” ou
“em vias de
saturação”

Poderia ser
considerada a
compensação de
emissões em
“exigências
contidas nos
programas de
recuperação e
melhoria da
qualidade do ar”,
que deveriam ser
elaborados pela
CETESB.

Compensação
passa a ser
obrigatória de
110% dos
poluentes que
causaram o estado
de “saturação” para
regiões
“saturadas”, e
100% para regiões
“em vias de
saturação”.

Mantém critérios
anteriores mas
passa a
condicionar o
momento da
compensação à
severidade da
saturação,
permitindo
compensação na
primeira
renovação da
licença para
saturação séria e
moderada.

Apenas para
localidades com a
classificação de
“maior que M1”, a
pior do modelo
proposto. A
compensação de
emissões deve ser
apresentada no
momento da
licença de
instalação para
todos os
empreendimentos.

Obrigatoriedade
de
compensação
para ampliação
de fontes
existentes acima
das linhas de
corte em áreas
“saturadas” ou
“em vias de
saturação”
(“>M1" na nova
regulamentação)

Igual às
obrigações para
a instalação de
novas fontes.

Igual às obrigações
para a instalação
de novas fontes.

Deixa de existir
para ampliações a
serem realizadas
até dezembro de
2012, desde que
empreendimentos
adotem melhor
tecnologia prática
disponível.

Igual às
obrigações para a
instalação de
novas fontes.

Comprovação
do abatimento e
da
compensação

Através de
balanço de
massa entre
emissões
reduzidas e
emissões
adicionadas.

Através de
medições ou,
excepcionalmente,
por métodos ou
fatores
reconhecidos
internacionalmente.

Igual ao decreto
anterior, com a
possibilidade de
comprovar outros
tipos de
abatimentos,
criados por
“medidas que
comprovadamente
resultem na
redução de
emissão de
poluentes para a
atmosfera”

Igual ao decreto
anterior, com a
possibilidade de
comprovar outros
tipos de
abatimentos,
criados por
“medidas que
comprovadamente
resultem na
redução de
emissão de
poluentes para a
atmosfera”

Fonte: Elaboração própria.

182

Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto
Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Regulamentação
dos créditos de
emissão
reduzida

Não estabelece.

Estabelece
criação de
créditos por meio
do registro na
licença de
operação da fonte
em que houve o
abatimento, no
momento da
renovação da
licença;
estabelece
fatores de
conversão para
créditos criados
em regiões “em
vias de
saturação” (1) ou
“saturadas” (0,6).

Mantém
disposições do
decreto anterior,
sem especificar
como ficam
regulamentadas
as “medidas que
comprovadamente
resultem em
redução de
emissões de
poluentes para a
atmosfera”.

Mantém
disposições
anteriores.

Validade dos
créditos

Não estabelece.

10 anos, sendo
extinguidos no
momento da
utilização.
Créditos gerados
em fontes móveis
têm validade
menor.

Igual ao decreto
anterior.

Igual ao decreto
anterior.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto
Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Obrigações para
fontes
existentes em
áreas
“saturadas” ou
“em vias de
saturação”
(“maior que M1”
no novo
decreto)

Adequar sua
licença ambiental
já emitida
buscando
reduções com
base no conceito
de “melhor
tecnologia prática
disponível”.

Cria o Programa
de Redução de
Emissões
Atmosféricas
(PREA), incluindo
empreendimentos
que se
enquadrem nos
critérios para
compensação. O
PREA estabelece
a obrigação de
utilização de
melhor tecnologia
disponível; o
estabelecimento
de planos de
monitoramento; e
o cumprimento de
metas a serem
estabelecidas de
acordo com o
inventário de
fontes.

Igual ao decreto
anterior, mas o
critério de
priorização para
empreendimentos
a participarem do
PREA muda para
“empreendimentos
que integrem a
classe A da curva
ABC, que será
definida por
subregião e
calculada com
base no inventário
do(s) poluente(s)
que gerou(ram) a
saturação”.

Cria o Programa
de Redução de
Emissões em
Fontes
Estacionárias
(PREFE), que
deve considerar a
proporção entre
emissões de
fontes fixas e
fontes móveis na
determinação de
metas para a
indústria; os
empreendimentos
serão
selecionados para
participação no
programa com
base no mesmo
critério da curva
ABC.

Espacialidade
da
compensação
de emissões em
áreas
“saturadas” ou
“em vias de
saturação”
(“maior que M1”
no novo
decreto)

Deve ser feita
entre
empreendimentos
na mesma subregião de
controle da
qualidade do ar
ou em subregiões contíguas
a critério da
CETESB.

Deve ser feita
apenas entre
fontes localizadas
em uma mesma
sub-região,
necessariamente
entre
empreendimentos
cuja diferença de
altitude seja
inferior a 400
metros.

Até dezembro de
2012,
compensação de
precursores de
ozônio poderá ser
feita em qualquer
município do
estado e para
poluentes
primários,
compensação
pode ser feita em
qualquer
município vizinho.

Deve ser feita
novamente
apenas em
municípios da
mesma subregião.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto
Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Outras
obrigações e
disposições

Demonstrar nãoultrapassagem de
valor equivalente
a 90% dos
padrões através
de modelos
matemáticos.

Apresentar
balanço de
massa em t/ano
para comprovar
compensação.

Criação de
créditos de
emissão reduzidas
através de
“medidas que
comprovadamente
resultem em
reduções” de
emissões (válidas
somente até o
final de 2012).

Abre a
interessante
possibilidade de
redefinição das
sub-regiões por
meio da aplicação
de modelos
regionais de
qualidade do ar, a
ser validado por
monitoramento
válido da
qualidade do ar.
Isenta os
empreendimentos
de tratamento de
resíduos sólidos
urbanos e de
serviços públicos
de saneamento da
compensação de
emissões, desde
que demonstrada
a inexistência de
alternativas
locacionais;
Criação de
créditos de
emissão
reduzidas através
de “medidas que
comprovadamente
resultem em
reduções” de
emissões
(transformada em
disposição
permanente).
Outras
disposições
apresentadas ao
longo deste
trabalho.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto
Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Possibilidade de
criação de
créditos por
abatimentos em
fontes móveis

Não estabelece.

Cria a
possibilidade de
criação de
créditos mediante
reduções de
emissões em
frotas cativas,
regulamentada
considerando os
seguintes fatores
de conversão:
a) 0,9 para
substituição da
frota existente por
veículos novos
menos poluentes;
b) 0,7 para
substituição dos
motores
existentes por
motores novos
menos poluentes;
c) 0,5 para
instalação de
equipamentos
novos de controle
de emissões nos
veículos
existentes.

Mantém
regramentos do
decreto anterior.

Mantém os
regramentos do
decreto anterior.

Fonte: Elaboração própria.
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Quadro 19 – Comparativo entre as revisões anteriores e a atual referentes à
regulamentação de controle de poluição por fontes fixas no Estado de São Paulo (cont.)
Aspecto

Decreto
Estadual
48.523/2004

Decreto
Estadual
50.753/2006

Decreto Estadual
52.469/2007

Minuta de
Decreto
apresentada ao
CONSEMA em
2012

Prazos de
carência

Não estabelece.

Não estabelece.

Estabelece o
prazo de
dezembro de 2012
de isenção de
obrigação de
compensação
para ampliação de
fontes existentes,
e de permissão
para
compensação de
poluentes em
áreas maiores do
que o
estabelecido.

Não estabelece

Fonte: Elaboração própria.
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4 DISCUSSÃO: RESULTADOS DO PROCESSO DE REVISÃO DO CONTROLE DE
EMISSÕES ATMOSFÉRICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
Esta dissertação consiste em uma tentativa de articulação do conceito de
ecoinovação, definido como a aplicação concreta de inovações com benefícios
ambientais, com o tema da política pública ambiental, objetivando orientar uma
análise qualitativa referente às políticas de controle de poluição atmosférica por
fontes estacionárias no Estado de São Paulo. A principal pergunta que pretendemos
fundamentar e responder neste trabalho é: “de que formas um entendimento mais
apurado sobre a relação entre política pública ambiental e ecoinovação pode
contribuir para o aprimoramento das políticas de gestão da qualidade do ar no
Estado de São Paulo?”.
Esta discussão, que já se encontra em outros patamares em países
desenvolvidos, é ainda embrionária no Brasil, mesmo em sua unidade federativa
mais evoluída em termos de políticas ambientais, o Estado de São Paulo. Sendo
esta uma dissertação elaborada no contexto de um programa de Mestrado
Profissional, o tema é apresentado e discutido no contexto de um caso concreto, que
consiste na revisão dos regramentos de controle de poluição por fontes
estacionárias no Estado de São Paulo em 2011.
Daniel Fiorino, em The New Environmental Regulation (FIORINO, 2006),
descreve um modelo “antigo” de regulamentação, avaliando sua pertinência
histórica, seus acertos e suas inadequações ao contexto atual, e um modelo “novo”,
cujas características seriam mais apropriadas para o momento histórico atual.
As principais características do modelo “antigo” são relacionadas à suas
origens em uma visão weberiana de burocracia, em um tempo em que a crença nos
governos em lidarem com problemas complexos era muito grande, a partir do pósguerra. Partindo de uma racionalidade que busca prescrever as soluções
necessárias de forma uniforme e de um modelo de controle altamente hierárquico,
as regras são definidas com base na assunção de que “os problemas da sociedade
moderna podem ser resolvidos através da aplicação neutra de conhecimento
técnico”, o que se dá de forma profundamente especializada (FIORINO, 2006). “Uma
ideia central por trás desta abordagem é que se for aplicada uma quantidade
suficiente de experts, agrupados em grupos bem definidos de especialistas, à
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solução de um determinado problema, seus esforços eventualmente levarão a uma
solução”25 (id., ibid.).
Esta abordagem foi eficaz para endereçar as chamadas “questões
ambientais de primeira geração” – aquelas causadas por fontes grandes e
identificáveis, como usinas elétricas, complexos petroquímicos, siderúrgicas e
fábricas automotivas –, mas se mostra crescentemente ineficaz ao lidar com
questões como a perda de biodiversidade ou as mudanças climáticas. Não por
acaso, acabou criticada no fim dos anos 1990 por muitos de seus proponentes,
especialmente nos Estados Unidos, por provocar relações demasiadamente
adversariais entre reguladores e indústria, gerar altos custos de transação, e
desestimular a inovação de longo prazo.
Nesta chave, a regulamentação ambiental paulista de controle de poluição
representaria o design de políticas públicas voltado para problemas ambientais de
primeira geração, que encontra dificuldades em dar o passo para um problema que
assume características de uma questão de segunda ou terceira geração. Neste
sentido, podemos avaliar que a proposta enviada ao CONSEMA continua a padecer
das mesmas dificuldades da regulamentação atualmente vigente – oferece uma
solução baseada no mesmo paradigma, ainda que aprimorada em termos das
características técnicas do desenho da regulamentação, para uma questão
ambiental cujo melhor endereçamento demandaria um novo paradigma. Há
progressos em termos da capacidade de promoção de ecoinovações com relação ao
modelo antigo, mas estes progressos devem ser vistos com relativa cautela.
Acrescente-se, e isto é uma diferença fundamental entre Brasil e Estados
Unidos ou entre São Paulo e qualquer estado americano, a questão da divisão das
competências dentro do pacto federativo: enquanto nos Estados Unidos as unidades
federativas podem regulamentar temas fulcrais como política energética, no Brasil
muitas das competências necessárias para o adequado trato de temas ambientais
estão divididas entre estados e União, dificultando que uma regulamentação eficaz
seja realizada exclusivamente na esfera estadual. Ou seja, não se trata apenas da
necessidade de um novo paradigma dentro da regulamentação estadual, mas de

25

N.A.: tradução livre por parte do autor.
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levar a cabo a árdua tarefa de buscar introduzir pelo menos elementos possíveis
deste paradigma em nível federal. Certamente não é uma tarefa fácil.
Falando mais especificamente da proposta encaminhada ao CONSEMA,
nosso entendimento é o de que sem dúvida tem méritos e traz progressos
necessários para o Estado de São Paulo, mas que alguns elementos nela contidos
demandariam discussão mais aprofundada.
Como principal mérito deste processo de revisão normativa, podemos eleger
a conjugação entre a (indispensável) atualização dos padrões da qualidade do ar e a
(necessária) revisão dos critérios de classificação da qualidade do ar, permitindo
uma redefinição apropriada da geografia do controle da indústria. Como vimos ao
longo deste trabalho, um dos principais problemas do modelo anterior era uma
geografia equivocada, dentro da qual todas as regiões monitoradas (especialmente
para ozônio troposférico) acabavam impondo sanções rigorosas de controle. Cabe
notar, contudo, que os efeitos positivos foram maiores para a indústria entrante do
que para a existente. A tabela e os mapas a seguir, elaborados a partir de dados
sobre valor adicionado setorial, por município, provenientes do Atlas da
Competitividade da Indústria Paulista (FIESP, 2009) por meio de um Sistema de
Informações Geográficas (SIG), ilustram a espacialidade da indústria existente face
aos diferentes critérios de classificação das bacias aéreas para ozônio troposférico,
com foco em setores selecionados – produtos químicos, papel e celulose,
montadoras automotivas, máquinas e equipamentos e metalurgia –, permitindo
observar os resultados das alterações do sistema de forma mais concreta. Podemos
ver claramente o quanto a indústria existente continua em grande medida dentro das
bacias aéreas regulamentadas como de não conformidade, especialmente no caso
da indústria química, e deste modo verificar em que medida o impacto desta
regulamentação é mais severo sobre os existentes, que têm dependências de
trajetória espacial e tecnológica, do que sobre novos projetos industriais.
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Quadro 20 – Valor adicionado fiscal na indústria, por setores selecionados, conforme as
áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e proposto
(2009)
Dentro da área
para compensação
de emissões para
%
precursores de
total
ozônio
(Regulamentação
Vigente (2012))

Dentro da área para
compensação de
emissões para
precursores de ozônio
Regulamentação
Proposta (simulação período 2010-12)

%
total

Valor adicionado
fiscal 2009 - R$

Estado de São
Paulo - total

Produtos Químicos

27.212.256.693

24.250.391.691

89

21.350.944.295

78

Papel e Celulose

9.556.565.118

8.653.089.480

91

5.937.928.324

62

Material de
transporte montadoras e
autopeças

47.485.026.015

45.650.989.161

96

32.624.646.062

69

Máquinas e
equipamentos

20.624.650.720

18.706.163.566

91

11.002.591.945

53

Metalurgia básica ferrosos

9.986.786.864

7.863.902.899

79

6.031.029.979

60

Metalurgia básica não-ferrosos

2.486.465.778

1.955.850.638

79

1.176.732.831

47

Fonte: FIESP (2009)
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Mapa 6 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e Valor Adicionado Fiscal do setor de Produtos Químicos (2009)
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Mapa 7 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e Valor Adicionado Fiscal do setor de Papel e Celulose (2009)
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Mapa 8 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e Valor Adicionado Fiscal do setor de Material de Transporte e Montadoras (2009)

194

Mapa 9 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e Valor Adicionado Fiscal do setor de Máquinas e Equipamentos (2009)
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Mapa 10 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e Valor Adicionado Fiscal do setor de Material de Metalurgia Básica – Ferrosos
(2009)
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Mapa 11 – Áreas de não-conformidade para ozônio troposférico segundo critérios atual e
proposto e Valor Adicionado Fiscal do setor de Metalurgia Básica – Não-ferrosos (2009)
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Outro elemento importante deste processo foi o estabelecimento de um
primeiro

diálogo

entre

as

áreas

setoriais

de

meio

ambiente,

saúde

e

desenvolvimento, na busca por um delicado equilíbrio muito mais fácil de idealizar do
que efetivamente se fazer cumprir no contexto de um Estado Democrático de Direito,
especialmente no Brasil. Importante ressaltar o caráter embrionário deste
relacionamento, no sentido de que ainda estamos distantes de criar instrumentos de
governança estruturalmente apropriados a esta complexa tarefa de otimizar a
promoção da ecoinovação através da política ambiental – instrumentos de
integração de política ambiental, aplicação de avaliações de custo-benefício, ou
fóruns amplos de discussão democrática que promovam o enriquecimento da
discussão e a incorporação de novos elementos. Importante notar também que este
diálogo ainda se dá em termos sensivelmente adversariais com a indústria, sendo
possível notar ainda um claro clima de desconfiança entre regulandos e regulados.
Mas de qualquer modo fica registrado o avanço com relação à experiência anterior –
a ecoinovação na indústria, no tocante a emissões atmosféricas, está no novo
modelo sendo promovida através de um sistema mais viável, de maior credibilidade
e de maior eficiência, com benefícios indiscutíveis.
Cabe entretanto também evidenciar algumas oportunidades perdidas. A
principal delas, extremamente importante no nosso entender, é a de preencher a
principal lacuna histórica da gestão da qualidade do ar no Brasil e no Estado de São
Paulo – a ausência do arcabouço jurídico estruturado hierarquicamente de que já
dispõem as agendas dos recursos hídricos, resíduos sólidos, conservação da
biodiversidade e mudanças climáticas, entre outras. Lembramos que a agenda da
qualidade do ar em São Paulo é regulada diretamente por decretos estaduais,
resoluções CONAMA e resoluções CONSEMA, sem em nenhum momento ter sido
proposta a elaboração de uma estrutura normativa mais bem racionalizada e
tecnicamente completa. Continuam não existindo Políticas Nacional ou Estadual de
Qualidade do Ar para balizar a ação estatal em termos de definições, diretrizes,
design institucional, instrumentos, incentivos, refinamento do sancionamento
administrativo e penal, entre outros (e necessários) aspectos. Curioso observar o
seguinte: nos Estados Unidos, que são sem dúvida a maior fonte de inspiração dos
reguladores paulistas na agenda do ar, a lei federal estruturante (o “Clean Air Act”)
data de 1976, estando portanto prestes a completar quarenta anos. Ainda assim no
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Brasil jamais foi discutida uma lei estruturante a partir da qual pudessem ser
consagrados avanços necessários para o aprimoramento da gestão da qualidade do
ar, necessários inclusive para guiar esta transição do paradigma da “qualidade do ar
como questão ambiental de primeira geração” para um paradigma da qualidade do
ar como questão ambiental de segunda ou terceira geração. Ainda mais para o
Estado de São Paulo, que se orgulha tanto de sua condição de pioneirismo nacional
na elaboração de políticas públicas ambientais (inclusive na agenda da qualidade do
ar), é impossível afastar o sentimento de que foi perdida uma oportunidade neste
momento de atualização dos padrões par aos níveis da OMS.
Neste sentido, deixamos como proposta a elaboração de um tal marco
regulatório integrado, baseado em um modelo de interface entre meio ambiente e
tecnologia, conforme os termos gerais de nossa discussão. Isto incluiria a revisão do
design institucional voltado à implementação da agenda, e a integração de política
ambiental relativa à qualidade do ar. Lembrando que na dimensão que buscamos
capturar, de interface entre meio ambiente e tecnologia, a desintegração custa caro
– são perdidas várias oportunidades de sinergia entre os campos da política
ambiental e da política tecnológica, incluindo temas como subsídios à P&D, P&D
financiados publicamente, Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, Arranjos
Produtivos Locais, entre diversas outras esferas.
Uma última consideração: o estudo de caso apresentado mostra, através da
dissecação empírica de um mecanismo que funcionou insuficientemente, a
importância da dimensão técnica como critério de avaliação de políticas públicas
ambientais. Neste sentido, defendemos que a capacidade de promoção de inovação
seja vista como critério de sucesso destas políticas, de modo que políticas que
logrem resultados em todos os tipos de ecoinovação, muito além da simples
incorporação de tecnologias de fim-de-tubo, possam ser identificadas como tal.
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