
25/01/12 Tributo Ambiental

1/2www.zeeli.pro.br/old_site/Textos/Estadao1999/70.htm

Tributo Ambiental

04 – 12 – 99

[ Maioria dos comportamentos prejudiciais à biodiversidade é livre de taxação ]

[É indispensável tornar vantajosas as atividades que conservam os hábitats]

 

Os quarenta tipos de ecotaxas de âmbito nacional em vigor nos países desenvolvidos concentram-se nos

combustíveis e em outros produtos energéticos, visando o controle das emissões de gases por veículos
motorizados. A tabela mostra que também são freqüentes na administração do lixo e no combate à

contaminação da água, sendo que na metade dos países da OCDE elas já atingem a poluição sonora dos

aviões, além de diversos tipos de bens, como pilhas, embalagens de plástico e de papel, pneus, ou solventes.

Mesmo assim, em apenas quatro dessas vinte e oito nações há ecotaxas para agrotóxicos e/ou fertilizantes

químicos.

 

Tal panorama demonstra a modesta incidência das ecotaxas sobre as principais causas de erosão da

biodiversidade, revelando o quanto a integração entre políticas ambientais e políticas econômicas está mais

atrasada no âmbito da conservação da diversidade biológica do que no domínio energético. Por incrível que

pareça, a maioria dos comportamentos prejudiciais à biodiversidade são inteiramente livres de taxação. E o

pior é que tais atividades nunca são enquadradas por arranjos institucionais que permitam uma captação de
recursos aproveitáveis na incitação de outras iniciativas de conservação e desenvolvimento. As próprias

organizações que se dedicam à promoção da biodiversidade só insistem no uso de recursos fiscais dos mais

tradicionais para manter e expandir reservas controladas pelo poder público, ou para criar fundos que

compensem custos assumidos por empresários rurais responsáveis (isto é, proprietários de florestas,

fazendeiros e agricultores familiares dispostos a adotar práticas ecologicamente mais corretas que as usuais,
mas em geral menos rentáveis).

 

Nessas intervenções públicas há forte predominância de esquemas compensatórios que são financeiramente

deficitários ou, na melhor das hipóteses, neutros. Quase nunca geram algum excedente utilizável no

financiamento de outras ações conservacionistas, ou que aproveitem oportunidades econômicas

ecoeficientes. Pior, não se recolhe dos agentes que mais se beneficiam da existência de parques, reservas e

estações os recursos necessários para a sua própria manutenção. O mais comum é que os proprietários

fundiários das imediações recebam de mão beijada as vantagens econômicas geradas por essas unidades de

conservação. Eles ficam com as rendas de localização sem qualquer tipo de contrapartida.

 

Em termos mundiais, estima-se que o gasto anual com a conservação dos 13,1 milhões de quilômetros

quadrados de áreas protegidas atinja US$ 6 bilhões. Para melhorar sua conservação seriam necessários US$

2,3 bilhões suplementares. A inclusão de mais 7,4 milhões de quilômetros quadrados nesses santuários
globais (90% dos quais em países periféricos) exigiria um investimento de US$ 11 bilhões para a obtenção, e

US$ 3,3 bilhões anuais para manutenção. Segundo artigo publicado pela revista Nature de 23/09, são

quantias irrisórias se comparadas ao valor total de nocivos subsídios - sobretudo agroalimentares - que
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estaria próximo de US$ 1 trilhão por ano.

 

Como denúncia, o raciocínio é até aceitável. Mas só pode ser considerada pueril a idéia de que recursos

atualmente usados no mundo desenvolvido para subsidiar os negócios do agribusiness poderiam vir a ser
transferidos para a manutenção e expansão das áreas protegidas (a maioria em países do Sul). É até

provável que algumas adaptações tornem esses subsídios menos nocivos, vindo a subvencionar, por

exemplo, os sistemas de produção alternativos, a chamada agricultura “raciocinada” e, sobretudo, uma

multifuncionalidade de produtores pluriativos que favoreça a conservação da biodiversidade. Mas é ilusório

supor que tais recursos possam vir a ser confiscados do agribusiness para ser transferidos à expansão de

áreas protegidas do mundo subdesenvolvido, ou mesmo à manutenção das unidades de conservação norte-

americanas, européias e japonesas.

 

A erosão da diversidade biológica só poderá ser controlada se houver simultânea retração de atividades que

degradam os habitats e crescimento das que os conservam ou recuperam. Para tanto, é indispensável que as
últimas sejam mais vantajosas que as primeiras, o que requer a combinação de vários tipos de intervenção

pública e privada de dissuasão e estímulo. Por isso, torna-se imprescindível taxar as atividades que mais
contribuem para a erosão da biodiversidade e usar os recursos assim arrecadados não só para manter e

expandir as áreas protegidas, como também para promover um emprendedorismo responsável, a melhor
receita para a criação de empregos.

 

Freqüência de ecotaxas* nos países da OCDE

(Em Março de 1997)

 

 Tipos

 

Número de Países

 Combustíveis 6 28
 Outros energéticos 4 23

 Veículos 2 22
 Lixo 4 22

 Água 4 20
 Taxas diretas 5 20
 Transporte aéreo 2 15

 Bens diversos (pilhas, embalagens, etc.) 11 14
 Insumos agrícolas 2 4

TOTAIS 40 28

*  Não estão incluídas as ecotaxas de âmbito infranacional.

Fonte:  Environmental taxes and green tax reform (OCDE,1997)


