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Resumo 

As mudanças climáticas vêm causando impactos em sistemas naturais e humanos fazendo com que alguns dos                
serviços prestados pelos muitos ecossistemas terrestres e oceânicos se modifiquem. Estudo realizado pelo             
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) aponta que um aquecimento médio global de 1,5oC é               
altamente ameaçador para o funcionamento das sociedades contemporâneas. A tentativa de não ultrapassar este              
1,5°C passa pela redução das emissões de CO2, responsáveis por 90% dos lançamentos dos gases do efeito                 
estufa na atmosfera, cujas emissões deveriam cair pela metade a cada década, de modo que devam ser zeradas                  
até 2050. Contudo, mesmo com as conferências, acordos e pressões para que os países diminuam as emissões                 
deste poluente, proveniente, em sua maior parte, da queima de combustíveis fósseis, os lançamentos do mesmo                
vêm crescendo nos últimos anos, reforçados pelos aportes a estes combustíveis. Desta forma, a redução dos                
subsídios a combustíveis fósseis é de suma importância para que se alcance o objetivo de se amenizar as                  
alterações climáticas. Entretanto, esses subsídios continuam aumentando em países como Austrália, Itália e             
Brasil, sendo que o último ocupa a posição de sexto maior emissor de gases de efeito estufa e supera a média                     
dos países do G20 quanto aos subsídios a combustíveis fósseis. Diante de tal panorama, a presente pesquisa visa                  
analisar os motivos dos subsídios aos combustíveis fósseis, mesmo estes representando graves danos ambientais,              
desajustes macroeconômicos, fiscais e sociais, além de buscar compreender os impactos socioeconômicos e             
ambientais de tal política, sobretudo os desdobramentos no caso brasileiro. Para tanto, será utilizado uma               
abordagem de pesquisa essencialmente bibliográfica e exploratória de caráter quali-quantitativa, partindo-se do            
acervo disponível em livros, artigos e relatórios para delinear os valores e os pensamentos acerca dos impactos                 
ambientais causados pelo uso de combustíveis fósseis e como os aportes a estes combustíveis colaboram para o                 
cenário vivido em âmbito mundial e nacional de alterações climáticas e as consequências desta política na                
sociedade. 

Palavras-chave: 1. Subsídios. 2. Combustíveis fósseis. 3. Impactos socioeconômicos. 4. Impactos ambientais. 

 

Abstract 

Climate change has been causing impacts on observable natural and human systems, causing some of the                
services rendered by many terrestrial and oceanic ecosystems to be modified due to global warming. Moreover,                
a study conducted by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) points out that a global average                 
warming of 1,5ºC is highly threatening for the functioning of contemporary societies. The attempt not to exceed                 
this 1.5°C irrevocably passes by the reduction of CO2 emissions, responsible for 90% of the releases of                 
greenhouse gases in the atmosphere, whose emissions must fall by half each decade, so that they should be                  
zeroed up to 2050. However, even with conferences, agreements and pressures for countries to reduce emissions               
from this pollutant, mostly from the burning of fossil fuels, the launches of it have been growing in recent years,                    
reinforced by the contributions to these Fuels. In this way, the reduction of fossil fuel subsidies is of paramount                   
importance in order to achieve the objective of easing climate change. However, these subsidies continue to                
increase in countries such as Australia, Italy and Brazil, and the latter occupies the position of the sixth largest                   
emitter of greenhouse gases and exceeds the average of the G20 countries as well as fossil fuel subsidies. In                  
view of this panorama, this research aims to analyze the motives of fossil fuels subsidies, even representing                 
serious environmental damage, macroeconomic, fiscal and social misfits, in addition to seeking to understand              
the impacts Socio-economic and environmental aspects of this policy, especially the developments in the              
Brazilian case. To this end, will be used an essentially bibliographic and exploratory research approach of              
quali-quantitative character, starting from the collection available in books, articles and reports to delineate the               
values and thoughts about the Environmental impacts caused by the use of fossil fuels and how these fuels                  
contribute to the scenario experienced worldwide and national climate change and the consequences of this               
policy in society.  

Keywords: 1. Subsidies. 2. Fossil fuels. 3. Socioeconomic impacts. 4. Environmental impacts. 
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INTRODUÇÃO 

 
Uma das principais questões da atualidade é a que se refere aos limites ambientais do               

modelo produtivo capitalista. Tal problemática encontra seu principal argumento na mudança           

climática produzida pelas atividades econômicas por meio de seu processo de apropriação            

produtiva do meio ambiente. O aquecimento global é, desta forma, um problema que atinge              

importantes esferas de planejamento e que motivam Conferências entre os países em buscas             

de medidas que possam mitigar o problema. 

A redução das emissões dos gases de efeito estufa (GEE) é hoje reconhecida por              

muitos como uma necessidade que passa pela queda dos lançamentos de CO2 na atmosfera              

pela queima dos combustíveis fósseis. Assim colocado, o problema tornou-se o centro de             

debates internacionais sobre o clima, como o Acordo de Paris, em 2015, e intensificou a               

pressão para que os países membros do G20 reduzam os aportes a estes combustíveis, que               

foi, globalmente, na ordem de US$ 5,3 trilhões em 2015, segundo o Fundo Monetário              

Internacional (FMI); tal quantia inclui os custos externos causados por danos e impactos dos              

congestionamentos, acidentes de trânsito e poluição, e que corresponde 6,5% do Produto            

Interno Bruto (PIB) mundial. Pela estimativa do FMI, o gasto governamental global direto             

com subsídios para produtores e consumidores é da ordem de US$ 333 bilhões por ano               

(COADY et al., 2017; ICTSD, 2017; CARDOSO et al., 2018). 

Segundo o Painel Intergovernamental para a Mudança Climática (Intergovernmental         

Panel on Climate Change) (IPCC, 2018), órgão científico das Nações Unidas que estuda as              

mudanças climáticas, um aquecimento médio global de 1,5oC representa uma grande ameaça            

para o funcionamento das sociedades modernas e para a estabilidade física do planeta. A              

redução das emissões de CO2, liberado, principalmente, pela queima de combustíveis fósseis,            

seria imprescindível para não se extrapolar este 1,5°C, sendo que suas as emissões devem cair               

pela metade a cada década, de modo que devam ser zeradas até 2050. 

Contudo, o que se tem acompanhado nos últimos anos é o aumento das emissões do               

CO2. De acordo com a Global Carbon Project (GCP) (2018), a despeito da divulgação dos               

estudos climáticos, em 2017 as emissões do gás cresceram 1,6%, e as estimativas apontavam              
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uma elevação de mais de 2% em 2018 graças ao aumento do uso de petróleo, carvão mineral                 

e gás natural. 

Os subsídios aos combustíveis fósseis representam um fator importante quando se           

trata de alterações climáticas e da manutenção deste modelo insustentável, uma vez que             

contribuem para as concentrações de poluentes na atmosfera, além de causar os desajustes             

ambientais, econômicos e sociais (CODY et al., 2017; ICTSD, 2017; INESC, 2018).            

Entretanto, mesmo diante dos graves danos ambientais e desequilíbrios nas contas públicas,            

estes aportes continuam crescendo em vários países, como ocorre no Brasil (BROWN TO             

GREEN, 2018). 

Embora amplamente difundidos, a existência de tais subsídios é pouco conhecida pela            

sociedade, que continua a clamar por preços mais baratos para eles, como foi o caso da greve                 

dos caminhoneiros no Brasil, em 2018. Ocorre que a maior parte do processo produtivo              

depende fortemente desse insumo e toda a estrutura está ancorada na sua existência. Mas, os               

subsídios aos combustíveis fósseis “têm perversas consequências ambientais, fiscais,         

macroeconômicas e sociais” (COADY et al. 2017, p.11), uma vez que distorcem o mercado,              

tornando a produção artificialmente barata e possibilitando maiores emissões de GEE, o que             

danifica o meio ambiente; aumentam a poluição do ar local, causando mais mortes;             

representam sutis incentivos ao setor de transporte (INESC, 2018), agravando os           

congestionamentos e seus efeitos colaterais. Ademais, os custos fiscais dos subsídios podem            

ser sustentados por meio de dívida pública, maiores cargas tributárias e menores gastos             

governamentais, o que pode desencorajar os investimentos em outras formas de energias            

renováveis e infraestrutura energética (COADY et al., 2017; INESC, 2018). 

Existem também os que defendem que os financiamentos ao consumo são uma forma             

de garantir maior igualdade ou auxiliar na superação de problemas ligados à pobreza e a               

saúde ao possibilitar, por exemplo, o acesso à energia elétrica (cuja principal fonte é o óleo                

diesel) a consumidores brasileiros do Norte ao mesmo custo que o restante dos habitantes do               

país, dado que o custo de geração é mais elevado (INESC, 2018). Porém, além das               

consequências citadas acima, eles são caros e “têm impactos fiscais que podem comprometer             

investimentos em políticas públicas que promovem direitos e têm impactos ambientais           

maiores que outras fontes de energia.” (INESC, 2018, p.4). Assim, os subsídios aos fósseis              
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seriam mecanismos incapazes de apoiar a faixa de renda mais baixa, pois a maioria dos               

benefícios desses preços vão para os que não fazem parte desta faixa, permeados por muitos               

interesses, sendo os da população os mais fragilmente representados (COADY et al., 2017;             

ICTSD, 2017; INESC, 2018). 

Com tal situação exposta, esta monografia tem por objetivo estudar o impacto dos             

subsídios aos combustíveis fósseis na economia, sob o pano de fundo da crise ambiental              

global. Sob tal cenário, como se poderiam prover alternativas ao modelo dominante e quais              

seriam os seus impactos imediatos e de longo prazo? Quais os seus custos e desdobramentos               

no Brasil?  

Assim, por meio desta pesquisa, busca-se avaliar o que seriam estes subsídios aos             

combustíveis fósseis e quais os seus impactos no Brasil, cuja média está acima dos países do                

G20 e que se encontra como o sexto maior emissor de GEE (BROWN TO GREEN, 2018;                

MARQUES, 2018). Ademais, a presente pesquisa analisa os motivos dos aportes aos            

combustíveis fósseis, mesmos estes trazendo graves danos ambientais, bem como analisar a            

adoção de uma tarifa sobre as emissões de carbono, buscando compreender os impactos             

socioeconômicos de tais políticas. 

Para isso, o trabalho foi divido em quatro capítulos. No primeiro capítulo será             

discutida a questão ambiental e a influência das atividades humanas na deterioração das             

condições de vida, bem como os esforços dos países na tentativa de mitigar as mudanças               

climáticas. No segundo capítulo são discutidos os aportes que o setor fóssil tem recebido ao               

longo dos anos e seus impactos econômicos, sociais e ambientais. O capítulo três fala              

especificamente sobre o imposto sobre o carbono, que traz um contraponto aos subsídios e              

representa uma alternativa para a redução das emissões de CO2, mostrando as estimativas             

para sua adoção e exemplos de alguns países que o adotaram. O capítulo quatro, por sua vez,                 

é voltado aos subsídios no Brasil, estimativas sobre a adoção de um imposto sobre as               

emissões de carbono e seus impactos na economia brasileira. Apresentado tal roteiro,            

partimos para as Conclusões, que encerram o trabalho. 
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CAPÍTULO 1 - A QUESTÃO AMBIENTAL E OS LIMITES DO CRESCIMENTO 

A preocupação com o meio ambiente vem se tornando crescente, em níveis globais,             

desde que foram reconhecidos, no final da década de 1960 por cientistas e ambientalistas, os               

limites físicos do planeta diante de um sistema capitalista em busca implacável pelo             

crescimento econômico. No Clube de Roma, em 1972, a publicação de “Os limites do              

crescimento” apontava a impossibilidade de um crescimento econômico contínuo e          

generalizado devido o esgotamento dos recursos naturais que o próprio modelo causa. Em             

1987, o Relatório de Brundtland indicou a incompatibilidade entre o padrão de consumo e              

produção e o desenvolvimento sustentável, tido aqui como o desenvolvimento que satisfaz as             

necessidades presentes, sem comprometer a capacidade de prover as necessidades futuras.  

Na Conferência do Rio, em 1992, foi dado o alerta de que, sem a revisão das nossas                 

atitudes em relação ao mundo natural, não seria possível sustentar a vida de acordo com o                

padrão estabelecido. Passadas quase três décadas desta Conferência, cientistas indicam o           

fracasso da humanidade em resolver as questões ambientais anunciadas, ressaltando pioras           

alarmantes e a tendência de mudanças climáticas catastróficas que comprometem as           

condições de vida já desta geração e, essencialmente, das futuras gerações. 

É praticamente inegável (ainda que pairem dúvidas levantadas por um grupo de            

céticos ambientais ) que as causas destas mudanças climáticas são as concentrações dos gases             1

de efeito estufa (GEE) na atmosfera devido ao desmatamento, a produção agropecuária e,             

principalmente, a queima de combustíveis fósseis, responsáveis por 90% das emissões destes            

gases (BROWN TO GREEN, 2018; ICTSD, 2017; MARQUES, 2018; MARTINEZ-ALIER,          

2009; MARTINEZ-ALIER, 2017).  

Segundo Martinez-Alier (2017, p. 25) “os fluxos de energia e matérias na economia             

mundial nunca foram tão intensos como hoje. [...] este crescimento do metabolismo social             

está causando mais e mais conflitos relacionados à extração de recursos e disposição de              

resíduos”. De acordo com o autor, o metabolismo social refere-se ao estudo físico da              

economia, isto é, aos fluxos de energia e materiais na economia. Este metabolismo é              

1 Os céticos ambientais, mais comumente chamados de negacionistas, constituem um grupo que nega o risco à                 
humanidade e à biodiversidade diante as mudanças climáticas e afirma que não há evidências da influência                
humana no clima global. Podemos citar como seus representantes os irmãos Koch, Donald Trump e sua equipe.                 
Além deles, destacam-se, por exemplo, Bjorn Lomborg, Patrick Michaels, Luiz Carlos Molion, entre outros. 
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crescente e, atualmente, encontra barreiras em um mundo cujo os recursos naturais são             

finitos. Os conflitos estão relacionados a projetos no setor de transportes e suas             

infraestruturas assim como o descarte de resíduos nas cidades, no campo ou no mar, que               

levantam questões quanto a aterros sanitários, poluição do ar e do solo, exportação de lixo               

eletrônico, entre outros. 

Diante de tal cenário, os países passaram a organizar convenções e acordos com o              

objetivo de mitigar as ações que levam às alterações climáticas, como o Acordo de Paris               

(2015) ou a pressão para que as 20 maiores economias do mundo (G20) reduzam os aportes                

aos combustíveis fósseis.  

Como principal emissor de GEE, a redução do uso dos combustíveis fósseis se torna              

um ponto central para que os impactos socioambientais do modelo produtivo sejam            

amenizados. Portanto, a redução dos subsídios a estes combustíveis é de suma importância,             

uma vez que eles não somente contribuem para as alterações do clima, como também são               

responsáveis por perversos desajustes macroeconômicos, fiscais e sociais (CODY et al.,           

2017; ICTSD, 2017; INESC, 2018).  

No entanto, o que se tem acompanhado é o aumento do uso de combustíveis fósseis,               

que foram responsáveis pela emissão de 35,95 gigatoneladas de CO2 em 2014, que é 60%               

maior que as emissões de 1990 (CO2 EARTH), o que acompanha a elevação das              

concentrações médias de CO2 em partes por milhão (ppm), como podemos ver nos gráficos a               

seguir. 
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Na Conferência organizada no Rio de Janeiro pelas Nações Unidas, conhecida como            

Cúpula da Terra, foi criada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças             

Climáticas (UNFCCC, em inglês). Tendo entrado em vigor em 1994, foi estabelecido que as              

nações que firmaram o tratado se comprometeriam a estabilizar o acúmulo de gases de efeito               

estufa na atmosfera a fim de impedir que as ações humanas impactam perigosamente o clima,               

porém, não estabelecia valores sobre emissões de GEE ou algum mecanismo de aplicação.             

Segundo a ONU, em 2018, os países que haviam aderido à Convenção somavam 197              

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018). Desde sua vigência, a cada ano é realizado a             
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Conferência das Partes (COP), isto é, uma reunião dos membros da UNFCCC para discutir os               

rumos a serem tomados para alcançar o objetivo delineado. 

No decorrer dos anos, as COPs foram responsáveis por promoverem diversas           

alterações, acréscimos e aperfeiçoamentos à Convenção lograda em 1994. A partir destas            

adequações, os países conceberam o Protocolo de Kyoto em 1997, onde ficou estipulado que              

os países desenvolvidos deveriam reduzir em 5% as emissões dos GEE, por serem             

considerados os responsáveis pela poluição atmosférica dos 150 anos anteriores. O Protocolo            

entrou em vigor em 2005 e teria validade até 2012 em seu primeiro período. O segundo                

período seria de 2013 a 2020.  

Entretanto, na COP21, em 2015, os 195 membros da UNFCCC aceitaram um novo             

documento, conhecido como Acordo de Paris. Com este acordo, tem-se, pela primeira vez,             

todas as nações empenhadas no combate às alterações climáticas, reforçando os auxílios aos             

países em desenvolvimento. De acordo com a ONU, este novo tratado seria o único caminho               

possível para enfrentar as mudanças climáticas. A principal proposta do acordo é a redução              

das emissões dos gases de efeito estufa, comprometendo-se a manter o aumento da             

temperatura média global abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais,           

empenhando-se para que esse aumento se limite à 1,5°C. Além disso, os outros             

compromissos consistem em: 

● Intensificar os financiamentos das ações climáticas, com a meta de doação de US$             

100 bilhões ao ano de países para países de menor renda além da possibilidade de               

financiamento entre países em desenvolvimento, chamada “cooperação Sul-Sul”; 

● Desenvolver planos climáticos nacionais até 2020, incluindo metas e objetivos          

autodeterminados; 

● Proteger ecossistemas benéficos que absorvem gases causadores do efeito estufa,          

incluindo florestas; 

● Fortalecer a resiliência e reduzir a vulnerabilidade climáticas; 

● Finalizar um programa de trabalho para implementar o acordo em 2018. 
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Para que entrasse em vigor era necessário que ao menos 55 países responsáveis por              

55% das emissões mundiais de gases de efeito estufa ratificassem o acordo. Entre os meses               

de abril de 2016 e abril de 2017, os países signatários tiveram a oportunidade de aderir                

oficialmente. O documento entrou em vigor em novembro de 2016. Atualmente, 184 países             

ratificaram o tratado (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018). 

Ademais, para que a finalidade do Acordo de Paris fosse alcançada, as nações             

desenvolveram seus próprios compromissos, chamados de Contribuições Nacionalmente        

Determinadas (NDC, na sigla em inglês), que seria as colaborações de cada um para queda               

dos lançamentos de gases de efeito estufa de acordo com que cada governo considera              

exequível diante do contexto social e econômico local. O acordo também disponibiliza            

requisitos obrigatórios para avaliar e revisar o progresso das NDCs, que exige que os países               

atualizem seus compromissos, o que possibilita a ampliação de suas metas de modo a evitar               

retrocessos. 

No caso do Brasil, a NDC propõe-se a diminuir, até 2025, suas emissões de gases de                

efeito estufa em 37% menor que os níveis de 2005. Até 2030, indicou-se a redução em 43%                 

os níveis de 2005. Para auferir tais resultados, o governo brasileiro comprometeu-se, no que              

tange a sua matriz energética, a elevar o uso de bioenergia sustentável em torno de 18% e                 

atingir uma operação estimada de 45% de energias renováveis até 2030. O governo também              

se comprometeu com a restauração e reflorestamento de 12 milhões de hectares de florestas.              

Fazendo uma correspondência por unidade de PIB, a redução de lançamentos de gases             

estimada é de 66% e de 75% em termos de intensidade de emissões em 2025 e em 2030,                  

respectivamente (BRASIL) .   2

Contudo, apesar dos esforços demonstrados, o Acordo de Paris encontra várias          

dificuldades. Antes de entrar em vigor, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente               

(Pnuma), divulgou um relatório, em 2016, onde dizia que deveria ocorrer um corte adicional              

de 25% nas emissões de gases de efeito estufa até 2030 para que se pudesse evitar danos mais                  

severos das mudanças climáticas ao limitar a elevação da temperatura em 2ºC. Tendo em              

2 Após ser eleito presidente do Brasil em 2018, Jair Bolsonaro ameaçou sair do Acordo de Paris caso não                   
ocorressem mudanças. Porém, o presidente recuou em suas declarações e manteve o país no tratado. Empossado                
em 2019, o novo governo do Brasil decidiu por não sediar a COP 25, evento que iria ocorrer em 2019 no País,                      
mas por conta da desistência, foi inicialmente transferido para o Chile que, devido à sua crise política interna,                  
foi novamente remanejada, para Madrid (Espanha). 
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vista os compromissos dos países assumidos no Acordo e os ritmos das ações tomadas por               

estes para evitar a temperatura limite, a emissão do dióxido de carbono até 2030 seria entre                

54 e 56 gigatoneladas do gás, sendo que máximo teria que ser 42 gigatoneladas equivalentes               

(a soma de todos os gases de efeito estufa convertidos em dióxido de carbono). 

Marques (2018) cita um “fracasso à vista do Acordo de Paris”, dado que os Estados               

Unidos, após aderir ao acordo em 2016, divulgaram o desejo de deixá-lo em 2017 sob a                

justificativa de desvantagem para seus fins econômicos, estando atrelado legalmente ao           

tratado até 2020. Além do abandono dos EUA (um dos grandes lançadores de CO2 e também                

fonte de financiamento e tecnologia para nações em desenvolvimento), alguns países           

membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e a Rússia, produtores             

de petróleo, não ratificaram o documento, e a Alemanha noticiou que não irá alcançar seus               

alvos de descarbonização até 2020. O acordo parece não ser suficiente para estimular uma              

transição da matriz energética e fazer cumprir o repasse de 100 bilhões de dólares por ano até                 

2020 dos países ricos para os pobres para substituição da matriz energética.  

Para mais, o estudo realizado pelo Instituto NewClimate, pela Agência de Avaliação            

Ambiental da Holanda e pelo Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplicados            

(IIASA), em 2017, avaliou os 25 países principais emissores de GEE que ratificaram o              

acordo. Deste número, dois terços dos países não estão no caminho para atingir seus NDCs.               

Dos Estados considerados, Brasil, China, Colômbia, Índia, Japão, México, Turquia e Ucrânia            

estão, possivelmente, no caminho para alcançar ou mesmo superarem suas metas para            

2025/2030 com as políticas implementadas. Outro grupo de países, que incluem a Argentina,             

Austrália, Canadá, Chile, República Democrática do Congo, Etiópia, União Europeia,          

Indonésia, Cazaquistão, Marrocos, República da Coréia, Arábia Saudita, África do Sul,           

Tailândia, Filipinas e Estados Unidos, terão que traçar medidas adicionais para atingir suas             

metas de 2025/2030 (PBL NETHERLANDS ENVIRONMENTAL ASSESSMENT       

AGENCY, 2017). 

Quanto aos trabalhos científicos relacionados às questões climáticas, a Organização          

das Nações Unidas conta com o auxílio da PNUMA e da Organização Meteorológica             

Mundial (OMM). Estas foram as responsáveis pela criação do Painel Intergovernamental           

sobre Mudanças Climáticas (IPCC), em 1988, órgão cujo o objetivo é produzir, sintetizar e              
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propiciar aos governos dados científicos quanto às mudanças climáticas, de modo a permitir o              

uso dessas informações para elaborar políticas climáticas, inclusive em negociações          

internacionais sobre o tema. 

O IPCC é uma organização formada pelos países membros das Nações Unidas ou da              

OMM, possuindo 195 membros . O órgão é formado por centenas de cientistas e especialistas              3

internacionais que avaliam os estudos climáticos publicados em busca de estender os            

conhecimentos sobre os motivos, consequências e ações de mitigações sobre as alterações            

climáticas. Para tal, o IPCC tem três grupos de trabalho: o primeiro grupo trata da Base das                 

Ciências Físicas das Mudanças Climáticas; o segundo trata dos Impactos das Mudanças            

Climáticas, a Adaptação e a Vulnerabilidade; o terceiro e último grupo lida com a Mitigação               

das Mudanças Climáticas. Além destes grupos de trabalho, há também uma força-tarefa sobre             

Inventários Nacionais de Gases de Efeito Estufa, cujo propósito é desenvolver e refinar uma              

metodologia para cálculo e relatório das emissões e remoções nacionais de gases de efeito              

estufa. 

Em 2018, o IPCC publicou o “Relatório especial sobre Aquecimento global de            

1,5°C”, relatório que trouxe os impactos do aumento de 1,5ºC. De acordo com o documento,               

se ficarmos no limiar de 1,5ºC será possível ajudar a adiar os danos avassaladores e               

permanentes ao planeta. Entretanto, atingir esse limiar exige mudanças rápidas, intensas, de            

longo prazo e sem precedentes no comportamento da sociedade, além da expansão drástica             

das ações existentes. 

Se conseguirmos manter a elevação em 1,5ºC ao invés de 2ºC, menos 420 milhões de               

pessoas serão afetadas pelas mudanças climáticas. Ademais, as consequências de o aumento            

atingir os 2°C seriam:  

“a perda irreversível de habitat para animais do Ártico e da Antártida; maior número              

de casos frequentes de mortes por calor extremo; escassez de água, podendo afetar             

mais de 300 milhões de pessoas; desaparecimento de recifes de corais que são             

essenciais para comunidades inteiras e para a vida marinha; aumento do nível do             

mar, o que ameaça o futuro e a economia de ilhas inteiras.” (NAÇÕES UNIDAS              

BRASIL, 2018). 

3 Link: https://www.ipcc.ch/about/ 
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De acordo com David Boyd, relator especial para direitos humanos e meio ambiente             

da ONU, as alterações climáticas já está tendo, e ainda terão, implicações devastadoras nos              

direitos humanos, o que inclui direitos à vida, saúde, alimentação, moradia e água, assim              

como o direito a um ambiente saudável (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018). 

Diante de tal cenário, o relatório reforça a necessidade de grandes mudanças no uso da               

terra e reduções das emissões agrícolas, redução da demanda por energia e sua             

descarbonização, descarbonização de outros combustíveis, mudanças da indústria, do setor de           

construção e de transportes. Comparados aos níveis de 2010, as emissões líquidas globais de              

CO2 causadas pelos humanos teriam que diminuir em 45% até 2030, e atingir a “emissão               

zero” até 2050. Entretanto, mesmo que as promessas de emissões das NDCs virem a ser               

cumpridas e ações mais ambiciosas sejam tomadas, o aquecimento deve ultrapassar 1,5°C            

graças à falta de colaboração internacional, falta de administração da energia e transformação             

da terra e o crescimento intensivo do consumo de recursos naturais (IPCC, 2018). 

Conforme o copresidente do grupo de trabalho III do IPCC, o indiano Priyadarshi             

Shukla, limitar o aumento da temperatura global em 1,5ºC sem atingir o aumento de 2ºC iria                

reduzir efeitos irreversíveis nos ecossistemas, na saúde humana e bem-estar, proporcionando,           

de maneira mais fácil, alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)           

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2018).  

Estes são os 17 objetivos formulados na Agenda 30 para o Desenvolvimento            

Sustentável pelos membros da ONU em 2015. A meta é a erradicação da pobreza, a               

promoção da prosperidade e do bem-estar, a proteção do meio ambiente e ações referentes às               

mudanças climáticas até 2030. 

No que tange os objetivos ligados ao meio ambiente, sua proteção e os esforços para               

enfrentar os problemas climáticos, no preâmbulo das ODSs temos os Estados nações  

“[...]determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por meio do           

consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus recursos           

naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança climática, para que ele possa             

suportar as necessidades das gerações presentes e futuras. ” (NAÇÕES UNIDAS           

BRASIL) 
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As justificativas para estabelecer essas metas remetem às questões impostas à           

sociedade atualmente, dentre elas a escassez dos recursos naturais e as consequências            

negativas da desertificação, das secas, a degradação dos solos, a escassez da água doce e               

perda da biodiversidade. Ademais, os países reconhecem a mudança climática como um dos             

maiores desafios a enfrentarmos, uma vez que causa o aumento da temperatura global e do               

nível dos mares, a acidificação dos oceanos, entre outros, que afetam as áreas litorâneas e os                

países costeiros de baixa altitude e insulares, muitos com economias menos desenvolvidas.            

Diante do cenário atual e o qual vai sendo construído, a sobrevivência dos ecossistemas e da                

própria humanidade está risco. 

Desta forma, os objetivos incluem, além da ação contra as mudanças climáticas,            

aumentar consideravelmente a participação de energias renováveis na matriz energética          

global; reforçar a cooperação internacional para promoção de pesquisa e tecnologias de            

energia limpa e ambientalmente correto; melhorar a eficiência dos recursos globais no            

consumo e produção, além de esforços para desassociar o crescimento econômico da            

destruição ambiental; facilitar o desenvolvimento de infraestrutura sustentável e resiliente em           

países em desenvolvimento, por meio de maior apoio financeiro, tecnológico e técnico aos países;              

proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço             

acessível para todos, expandindo os transportes públicos; alcançar o manejo ambientalmente           

saudável dos produtos químicos e todos os resíduos e reduzir significativamente a liberação             

destes para o ar, água e solo; melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade                

humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da             

mudança do clima; proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres e              

marinhos, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a              

degradação da terra e deter a perda da biodiversidade.  

Entretanto, o relatório “O futuro é agora: ciência para alcançar o desenvolvimento            

sustentável”, de 2019, adverte que o modelo de desenvolvimento adotado atualmente pelos            

países não condiz com os objetivos delineados na Agenda 30. De acordo com o estudo, caso                

não se encontre alternativas ao modelo atual, podemos ter um retrocesso quanto aos avanços              

alcançados, uma vez que este modelo trouxe o aprofundamento das desigualdades e danos             

possivelmente incontornáveis ao meio ambiente (NAÇÕES UNIDAS BRASIL, 2019).  
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De acordo com os autores do estudo, o padrão de desenvolvimento global levou             

melhoras para muitos, porém isto ocorreu por meio do uso exacerbado dos recursos naturais e               

de uma crescente desigualdade que impossibilita o crescimento econômico. Como exemplo,           

pode-se citar as estratégias de crescimento baseadas na ampliação do consumo, o que esgota              

os recursos naturais e gera lixo tóxico. Se mantido o volume de consumo mundial, o uso de                 

recursos naturais deve dobrar entre 2017 e 2060, indo de 89 gigatoneladas para 167              

gigatoneladas, aumentando as emissões de gases de efeito estufa e outros derivados tóxicos             

do processo de extração. 

1.1 O Antropoceno 

Como já pudemos observar, os impactos das ações humanas ao planeta são efetivos e              

relevantes. Isso fez com que os cientistas pensassem em designar uma nova época que              

refletisse as ações humanas na Terra, o Antropoceno, ou seja, “ Época dos Humanos”, devido               

às modificações biofísicas das suas ações. O termo foi criado pelo biólogo norte americano              

Eugene Stoermer na década de 1980. Em 2002, Paul Crutzen, popularizou a expressão ao              

publicar o artigo “Geology of Mankind” (2002), onde sustentou que o começo da Revolução              

Industrial e o uso dos combustíveis fósseis, no século XVIII, deveria ser considerada o marco               

inicial do Antropoceno.  

No tempo geológico, conforme a escala internacional, temos: Eon, Era, Períodos,           

Épocas e Idades, nesta ordem. Com a idade da Terra sendo estimada em 4600 milhões de                

anos, estaríamos, atualmente, no Eon Fanerozoico, marcada pelo surgimento dos animais de            

concha e maior abundância da vida. Dentro deste Eon, estaríamos na terceira Era, a              

Cenozoica, que teve início com a extinção de dinossauros. Nesta Era, estaríamos no terceiro              

Período, o Quaternário, o período de várias glaciações, sendo dividido em duas Épocas,             

Pleistoceno e o Holoceno, sendo a última a atual, que compreende o espaço dos últimos 11,5                

mil anos. 
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Figura 1 - Divisões dos últimos 66 milhões de ano 

 
Fonte: Silva, Arbilla (2018). 

 

Com o passar do tempo, percebeu-se que os homens não foram somente responsáveis             

pela evolução das concentrações de dióxido de carbono, mas implicações que englobam            

ciclos biogeoquímicos, isto é, os ciclos do carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, os ciclos da               

água e a extinção de espécies, que faz do ser humano um elemento capaz de causar                

consequências e transformações no planeta que rivalizam com as forças da natureza. Diante             

deste contexto é que o conceito de Antropoceno surge como proposta de um novo tempo               

geológico. Mas há controvérsias quanto ao seu início ou ele seria uma nova época geológica               

seguinte ao Holoceno ou como uma subdivisão, isto é, idade, desta época. Outra opção seria               
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uma Época diretamente posterior ao Pleistoceno. Essa discussão sobre o termo ser referente a              

um novo tempo geológico se dá devido a dificuldade de definir com precisão qual seria o                

começo do Antropoceno (SILVA, ARBILLA, 2018).   

Como citado acima, Crutzen, assim como Stoemer, defende que o Antropoceno           

teria-se iniciado durante a Revolução Industrial com o advento da máquina a vapor. Seguindo              

tal linha de raciocínio, no ano de 2009, foi criado o Grupo de Trabalho AWG, grupo que                 

reúne cientistas das ciências naturais e humanas para investigar se o Antropoceno é realmente              

um tempo geológico diferente do Holoceno e encontrar evidências estratigráficas. Como não            

encontraram nenhuma evidência clara válida para todo o mundo de forma simultânea, os             

cientistas entenderam que os eventos anteriores a Revolução Industrial, como o           

desenvolvimento da agricultura, não seriam suficientes para ser considerado um novo marco            

geológico. Contudo, mesmo a Revolução Industrial apresentaria evidências estratigráficas        

que, a princípio, só estão ligadas a Europa e América do Norte e só anos depois essas                 

evidências foram verificadas em outros países em desenvolvimento, como China e Índia,            

tornando as evidências quanto ao uso do carvão descontinuadas.  

Dessa forma, passou-se a considerar a possibilidade de início do Antropoceno um            

conjunto de indicadores ambientais e socioeconômicos chamados de “Grande Aceleração”,          

apontados por Steffen et al. Na obra publicada pela International Geosphere-Biosphere           

Programme (IGBP), o livro ”Global Change and the Earth System: A Planet Under             

Pressure” e sua síntese trazem como principais resultados: 

“[..] -As mudanças globais vão além dos câmbios climáticos e as atividades            

antropogênicas influenciam o sistema de igual ou maior forma que as forças            

naturais, levando a mudanças fora dos limites esperados para as variações naturais.  

-Os efeitos estão inter-relacionados e as relações causas-efeitos não são lineares,           

extrapolando os níveis locais em que acontecem.  

-A dinâmica da Terra está caracterizada por umbrais críticos e mudanças abruptas,            

de forma que as atividades humanas podem, inadvertidamente, causar         

consequências catastróficas para o sistema. [...]” (͞SILVA, ARBILLA, 2018) 

De acordo com Silva e Arbilla (2018), esses resultados demonstram a importância do            

homem como uma nova força de transformações geológicas. Essa interpretação é compatível            
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com os 12 indicadores socioeconômicas e 12 indicadores biogeoquímicos que Steffen et al.             

constataram como parâmetros de evolução da humanidade a partir de 1750. Tendo este ano              

como ponto inicial, os gráficos mostram um crescimento agudo nos anos próximos a 1950, o               

que veio a ser chamado de “Grande Aceleração”.  

   Figura 2 - Indicadores socioeconômicos da Grande Aceleração 

 
 

Conforme as figuras 2 e 3, o crescimento de concentrações de dióxido de carbono e               

metano, gases de efeito estufa. Como se pode acompanhar também, o aumento da             

concentração de CO2 coincide com o intenso aumento da população, especialmente a            

população urbana, um aumento do uso da energia e um acentuado crescimento econômico.             

Junto ao crescimento desses indicadores, temos uma elevação da degradação da biosfera            

terrestre e desmatamento das florestas no mesmo período. Silva e Arbilla (2018) ainda             

apontam que alguns indicadores, como o uso da terra, tem uma tendência a decréscimo, como               

provável consequência do esgotamento dos recursos naturais.   
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Em 2007, Crutzen, Steffen e Mcneill detalharam as marcas da entrada no            

Antropoceno no artigo “O antropoceno: os humanos estão prestes a fazer submergir as             

grandes forças da natureza? ”, em que apontam as transformações antropológicas sem            

precedentes no meio ambiente nos últimos 50 anos, desestabilizando o sistema climático e             

devastando o equilíbrio da biosfera, tornando os seres humanos uma força geofísica            

planetária, o que os leva a ter que reagir rapidamente aos danos. 

Dividindo o Antropoceno em fases, a primeira teria início, aproximadamente, em           

1800 com a chegada da industrialização, designada pelo uso de hidrocarbonetos. A partir daí              

a concentração do CO2 na atmosfera é crescente. Essa fase compreenderia o período de 1800 a                

1945 ou 1950.  

A segunda fase é a Grande Aceleração, entre 1950 a 2000 ou 2015. No intervalo que                

vai de 1950 a 2000, a população humana foi de 3 bilhões para 6 bilhões de pessoas, e o                   

número de automóveis foi de 40 milhões para 800 milhões. É durante este período que o                

consumo se destacou devido a disseminação de novas tecnologias e disponibilidade           

abundante de petróleo (e outros combustíveis fósseis) e seu baixo preço pós Segunda Guerra              

Mundial. Este é o período conhecido como a Era de Ouro do capitalismo. É também nesta                

fase que há uma considerável aceleração das atividades antropogênicas de forma intensa            

sobre a natureza, o que, segundo os autores, leva esta fase à um momento crítico onde 60%                

dos serviços fornecidos pelos ecossistemas terrestres estão degradados. 

Crutzen, Steffen e Mcneill citam que a terceira fase, consideradas por uns a partir de               

2000 e por outros 2015, a humanidade toma consciência do Antropoceno. Na realidade, a              

consciência dos riscos da atividade produtiva cada vez mais intensa provoca ao meio             

ambiente e, consequentemente, aos próprios humanos, começou a ser tomada, lentamente,           

nos anos de 1980. 
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Figura 3 - Indicadores biogeoquímicos da Grande Aceleração 

 
. 

1.2 Encruzilhada 

Perante tal situação, os homens teriam três escolhas. A primeira seria manter as             

mesmas atitudes e deixar que a economia capitalista e a capacidade de adaptações solucionem              

o problema, o que podem levar a decisões tardias. A segunda opção seria a atenuação, onde                

tentar-se-ia reduzir consideravelmente as interferências dos seres humanos no Planeta através           

de uma melhor gestão ambiental, novas tecnologias, melhor uso dos recursos naturais e             

restauração de áreas degradadas, o que exigiria mudanças no comportamento dos indivíduos            

e nos valores sociais. A terceira opção seria a geoengenharia para alterar o clima e combater o                 

aquecimento global, o que envolveria manipulações no meio ambiente em escala global para             

poder contrabalançar os danos antropológicos (CRUTZEN; STEFFEN; MCNEILL, 2007). 

Logo, o Antropoceno vai para além da perspectiva geológica, sendo “um conceito que             

envolve o meio ambiente, a química, a biologia, a cultura, a economia e as relações políticas                

27 
 



 

e econômicas” (SILVA, ARBELLA, 2018). Para alcançar seus objetivos econômicos e           

bem-estar, os humanos criaram materiais como plásticos, concreto e alumínio e fertilizantes           

(que impacta os ciclos do fósforo e nitrogênio, aumentando seus acúmulos). A mineração             

modifica e polui o ambiente e os testes nucleares, com o plutônio 239, têm provocado marcas                

nos sedimentos e no gelo. Esses materiais causam mudanças que deixarão marcas de longo              

prazo ou irreversíveis. Exemplo disso é o plástico, que por meio da cadeia alimentar de               

animais, é disperso por processo físicos e biológicos e preservados durante séculos.            

Ocorrência semelhante verifica-se no uso do carvão e outros combustíveis fósseis, que são             

espalhadas em solos e sedimentos, tudo fruto das ações humanas.  

Diante de tais resultados, os parâmetros simultâneos necessários para considerar o           

Antropoceno um novo tempo geológico foram reconhecidos pela aceleração das velocidades           

de erosão e sedimentação; transtornos de longa escala nos ciclos do carbono, nitrogênio,             

fósforo e outros; e elevação do nível dos oceanos. Isto levou a Grande Aceleração, de acordo                

com a AWG, em 2016, a ser vista como o evento que marca o fim do Holoceno e o início do                     

Antropoceno, a ser considerado uma Época após o Holoceno, iniciada em 1950. 

Como um dos principais GEE é o CO2 emitido, em sua maior parte, pelas atividades               

humanas, podemos ver no gráfico abaixo os maiores emissores em 2017, que inclui, entre os               

10 maiores, China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Irã, Arábia Saudita,            

Coréia do Sul e Canadá. 
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Contudo, se considerarmos CO2 equivalente, ou seja, todos os gases que provocam o              

efeito estufa convertidos em CO2, em 2016, manteríamos os cinco maiores emissores, mas o              

Brasil ocuparia o sexto lugar ao invés do décimo terceiro lugar, e o México entraria em                

décimo lugar entre os dez maiores emissores. 

 

Ao observamos as emissões desde 1990, podemos constatar que países como a China,             

Índia e Brasil tiveram um crescimento mais acentuado quando comparados a países como             

Estados Unidos, Alemanha e Japão na década de 1990. Como podemos acompanhar nos             

gráficos abaixo, os Estados Unidos ainda é um grande responsável pelo acúmulo do dióxido              
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de carbono, dado que o gás permanece um grande período na atmosfera (SILVA, ARBILLA,              

2018).  

 

No entanto, no começo da década de 2000, a China ultrapassou os EUA devido a um                

processo de industrialização apoiado na queima de carvão, o que a levou a uma acentuada               

elevação de seus lançamentos (WRI BRASIL, 2019). E mesmo sendo um um processo             

recente, o Estado chinês já é o segundo em emissões acumuladas entre 1850 e 2016.               

Observando as emissões acumuladas, é possível notar que muitos desses países foram os             

primeiros a passar pelo processo de industrialização ou enfrentaram um processo de            

industrialização intensos, como China, Rússia (antiga URSS) e Japão. 
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Nos setores que mais poluem, podemos citar a indústria, transporte, agropecuária e            

resíduos. Na indústria, a produção energética é uma das maiores responsáveis pelos            

lançamentos, por conta das usinas termelétricas, movidas a carvão, e dos geradores a diesel.  

Na União Europeia, em 2015, 78% das emissões de GEE eram por conta desse setor.               

Os processos industriais e os solventes, usados nas indústrias químicas e minerais também             

são poluentes. Relacionados à energia, o transporte representa cerca de um quarto dos             

lançamentos de CO2. 

A agropecuária também é grande responsável pelas emissões. A pecuária gera metano            

e amônia e, aproximadamente, 24% de todas as emissões globais de GEE são decorrentes da               

agricultura, silvicultura e outros uso da terra. No Brasil a agropecuária é o maior responsável               

pelos lançamentos (SEEG, 2017). Por último, podemos citar a queima de resíduos a céu              

aberto e concentração de lixo orgânico em aterros sanitários. As estimativas globais apontam             

que 40% dos resíduos são queimados a céu aberto, difundindo dioxinas nocivas, metano e              

carbono negro na atmosfera (WORLD ENVIRONMENT DAY). 
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CAPÍTULO 2 – A ECONOMIA SUBSIDIADA  

Segundo Léna e Nascimento (2012), mesmo após inúmeras conferências, convenções          

e protocolos internacionais, é possível constatar uma severa piora do meio ambiente global e              

um ritmo acelerado de sua degradação, como já apresentado no capítulo anterior. Diante de              

tal cenário, não seria mais cabível defender o discurso de desenvolvimento sustentável, uma             

vez que “Teorias econômicas que funcionavam bem em um mundo vazio já não se adequam a                

um planeta lotado” (DALY, 2005), onde a economia é dependente de recursos de uma              

biosfera finita que impõe limites à sua expansão, além de ser um modelo econômico ineficaz               

e não generalizável. Conforme Léna e Nascimento (2012), uma das proposta e reações a              

degradação ambiental e ao padrão de desenvolvimento é o abandono do sistema econômico             

atual, do seu imaginário e dos seus valores, como propõe a economia ecológica. 

Herman Daly (2005), economista ecológico, afirma que as contas nacionais não           

registram claramente os custos do crescimento. Em concordância com Daly, Marques (2018)            

vai dizer que somente um esforço de transição para uma economia sustentável pode dar              

alguma esperança de não se atingir consequências catastróficas para a humanidade.  

Se contrapondo à escola neoclássica, a economia ecológica abrange o estudo físico e             

da sustentabilidade ambiental da economia, o estudo dos direitos de propriedade sobre a             

natureza e sua relação com a gestão ambiental, recursos naturais, dejetos e processos de              

produção e consumo e a avaliação econômica das externalidades negativas (SOARES, 1999;            

MARTINEZ-ALIER, 2017).  

Podendo ser positiva ou negativa, a externalidade ocorre “quando agentes econômicos           

interagem no mercado, gerando, sem intencionalidade, malefícios ou benefícios para          

indivíduos alheios” (SOARES, 1999, p. 13). O uso do termo se dá, pois, os efeitos sobre                

custos ou ganhos são externos ao mercado e impostos a terceiros durante o processo              

de produção, consumo e trocas entre os agentes na economia. Neste caso, as externalidades             

negativas, que são aquelas que a atividade de um agente gera uma perda de bem-estar não                

compensados para terceiros, não gerariam estímulos para os produtores considerarem os           

custos sociais de suas ações sem intervenções do governo (SOARES, 1999).  
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Dentre as externalidades negativas, podemos citar, como exemplo, resíduos gasosos         

da poluição do ar, os resíduos sólidos e os resíduos líquidos (SOARES, 1999;             

MARTINEZ-ALIER, 2017). Contudo, algumas destas externalidades não são passíveis de          

internalização por meio de preços devido às dificuldades de medição ou definição dos             

direitos de propriedade. 

Para neoclássicos, as externalidades estão incorporadas a questão ambiental, uma vez           

que consideram o meio ambiente uma propriedade indefinida, ele não teria um preço e, por               

isso, não seria passível de alguma compensação, utilizando-o de maneira inconsequente como            

fonte de matérias-primas no processo produtivo; receptor de todos os resíduos da produção e              

do consumo de bens e serviços de forma total, parcial ou nula; e provedor de suporte à vida                  

animal e vegetal, lazer e estética (SOARES, 1999).   

Como solução desta questão, os neoclássicos defendem a privatização do meio           

ambiente por meio de formas para a determinação dos direitos de propriedade sobre os              

recursos ambientais, que seriam negociados no âmbito privado, sendo o custo de produção             

determinado pela utilização dos recursos. Assim, para este grupo deveria ser criado um             

mercado de compra e venda de direitos de poluir, onde as empresas menos poluidoras              

negociaram seu diferencial neste mercado. Ademais, mecanismos compensatórios deveriam         

ser adotados para bonificar as empresas que conseguem controlar sua poluição (SOARES,            

1999). 

O conceito de externalidade formulado por Pigou, em 1920, e retomado mais tarde em              

função da deterioração da qualidade ambiental e dos altos custos de despoluição, entende que              

o problema da poluição ambiental se origina de uma falha no sistema de preços que não                

reflete de maneira correta os danos causados a terceiros e ao meio ambiente. Para que este                

problema fosse resolvido, seria necessária a criação de uma taxa para restabelecer o equilíbrio              

por meio da queda no nível de oferta do produto e, assim, ter-se-ia uma queda nos níveis de                  

poluição atmosférica. 

Logo, na perspectiva do imposto de Pigou, as externalidades negativas são custos            

sociais que seriam privatizados pela adoção de mecanismos econômicos que representariam           

um preço que os produtores devem incorporar aos seus custos. Assim, os produtores seriam              
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induzidos a um novo ponto de equilíbrio, dado que o aumento do custo de produção refletiria                

em um uma queda da quantidade produzida, de modo a diminuir a poluição decorrente do               

processo produtivo. 

Contudo, os custos a serem incorporados pelos produtores podem ser distorcidos por            

instrumentos criados para reduzi-los, como os subsídios. As quedas dos custos geradas por             

tais instrumentos aos produtores de externalidades negativas são prejudiciais ao meio           

ambiente, dado que distorcem o preço e as decisões de alocação dos recursos, alterando a               

quantidade produzida e o consumo (OCDE, 2005). 

Na teoria econômica, subsídio refere-se a uma transferência governamental ao setor           

privado para reduzir o custo da produção ou o preço ao consumidor, sendo um dos               

instrumentos mais utilizados de política pública sob a justificativa, pela ótica do governo, de              

beneficiar a coletividade por meio do apoio para o desenvolvimento de mercados, setores ou              

regiões específicas, que pode, por exemplo, gerar mais riqueza e, consequentemente, mais            

renda e empregos. Além disso, a argumentação em favor dos subsídios está ligada a hipótese               

de que eles podem induzir a maiores investimentos, o que justificaria a existência de tal               

política (INESC, 2019; WHITLEY; VAN DER BURG, 2015). A Organização para a            

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) define subsídio como “resultado de uma           

ação governamental que confere uma vantagem aos consumidores ou produtores, a fim de             

complementar sua renda ou diminuir seus custos” (OCDE, 2005, p.16). 

Os subsídios podem ser classificados quanto a quem se destina, consumidor ou            

produtor; a natureza do instrumento, ou seja, como a transferência é realizada ao beneficiado;              

e sua incidência, isto é, qual momento da produção ou consumo é visado. Quando destinado               

aos consumidores, a finalidade é a diminuição do preço para o setor privado, setor público ou                

às famílias abaixo do que seria se todos os custos financeiros da produção fossem refletidos               

no preço. Quando destinados aos produtores, os subsídios podem ocorrer em todas as etapas              

da produção, o que pode abarcar transferências de recursos e riscos, instrumentos comerciais             

e restrições (UNEP et al., 2019; WHITLEY; VAN DER BURG, 2015). 

De acordo com Soares (1999, p.38), as transferências ao beneficiado podem ser de             

três vias: via direta, via fiscal e via creditícia. Os subsídios por via direta são assim chamados                
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pois os recursos são transferidos de forma direta do governo para o consumidor ou produtor               

beneficiado. A via fiscal seria aquela onde há reduções das cargas tributárias que incidem              

sobre a atividade ou bem subsidiado. Por último, o subsídio por via creditícia é aquele cujo                

consumidor ou produtor tem financiamento a taxas de juros menores do que as que vigentes               

no mercado. 

Ainda, a Overseas Development Institute (ODI) e a Oil Change International (OCI)            

(2015, p.32) categoriza os suportes a produção de combustíveis fósseis em três: (i) subsídios              

nacionais, como transferências diretas de agências governamentais e incentivos fiscais a           

empresas, como os gastos tributários; (ii) investimento por empresas estatais, tanto           

internamente como internacionalmente; e (iii) finanças públicas, incluindo apoio de          

instituições domésticas e internacionais por meio do fornecimento de doações, empréstimos,           

patrimônio e garantias. 

No entanto, as definições para delimitar o que seriam subsídios variam entre os             

países, o que dificulta a estimação de seus valores e planejamento de políticas e metas               

conjuntas de redução do instrumento (UNEP et al., 2019; FMI, 2019; ODI; OCI, 2015;              

OCDE, 2005). Assim, algumas instituições internacionais tentam padronizar o que seria uma            

definição mais aceita mundialmente do termo. No que seria a versão aceita por uma grande               

gama de países, a Organização Mundial do Comércio (OMC), no Acordo sobre Subsídios e              

Medidas Compensatória, define que subsídios são quando o governo, ou um de seus órgãos,              

contribui financeiramente por meio de: 

1. Transferências diretas de fundos ou passivos;  

2. Renúncias de uma receita que é devida ou não coletada, como o caso dos incentivos               

fiscais; 

3. Fornecimento ou obtenção de bens ou serviços que não seja de infraestrutura geral e              

sim especifica do setor; 

4. Repasses financeiros a uma instituição privada para que esta realize uma ou mais das              

funções descritas nos itens 1 e 3. 
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2.1 Subsídios aos fósseis 

Em se tratando de subsídios aos combustíveis fósseis, podemos caracterizá-lo como           

todo apoio estatal à produção, distribuição e consumo nos setores de petróleo, gás natural e               

carvão mineral. Para melhor entender os aportes ao setor, cabe aqui citar a cadeia de               

produção do setor, dividida em três (INESC, 2018): 

● Upstream: esta fase é denominada de Exploração e Produção, que engloba as            

atividades de busca, identificação e localização das reservas de óleo e seu transporte             

deste para as refinarias, onde será processado; 

● Midstream: esta é a fase de refino, onde as matérias-primas são transformadas em             

produtos prontos para uso específico (gasolina, diesel, querosene, GLP, nafta, óleo           

lubrificante); 

● Downstream: esta fase é ligada à logística, isto é, o transporte dos produtos da              

refinaria para a distribuição e comercialização dos derivados do petróleo. 

Na tabela abaixo, podemos visualizar como os subsídios podem ser destinados a cada             

etapa de produção da indústria fóssil: 

Tabela 1 - Subsídios a cadeia produtiva de combustíveis fósseis 
 

Etapas da produção de 
combustíveis fósseis 

Subsídios 

 
Acesso, exploração e avaliação 

● Recursos governamentais para P&D de tecnologias e       
campos de exploração; 

● Empréstimos de bancos estatais para empresas de       
exploração; 

● Gastos das empresas e agências estatais em prospecções        
sísmicas e perfurações exploratórias. 

 
 

Desenvolvimento  

● Deduções fiscais para investimentos em equipamentos      
de perfuração e na fase de desenvolvimento do campo; 

● Gasto governamental e investimentos em infraestrutura      
que beneficiam o desenvolvimento de campos      
petroleiros e minas; 

● Financiamento público para refinarias e plataformas. 

 

Extração e preparação  

● Transferências diretas aos produtores; 
● Isenções de impostos vinculados a quantidade 

produzida e isenções fiscais aos insumos necessários 
para produção dos combustíveis; 
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● Seguro para riscos e danos envolvendo externalidades 
originadas pela extração fornecido pelo governo. 

 
Transporte e distribuição 

 (das refinarias e empresas de 
serviços públicos até o consumidor 

final) 

● Desonerações fiscais ligados ao transporte, importações 
exportações; 

● Financiamento estatal para criação e modernização da 
infraestrutura que beneficia o setor (portos, rodovias, 
ferrovias, dutos).; 

● Inversões de empresas estatais na comercialização de 
combustíveis fósseis. 

 
Construção e operação de plantas 

(serviços públicos e refinarias) 

● Subvenções e isenções para a construção de plantas de 
geração térmica e refinarias; 

● Deduções de impostos à propriedade e os encargos por 
uso da terra, água, contaminações e plantas de geração 
de energia; 

● Investimentos das empresas estatais em novas plantas e 
em modernização. 

 
Descomissionamento  

 

● Recursos governamentais para P&D para 
descomissionamento de minas e estruturas de produção; 

● Deduções fiscais, empréstimos e acolhimento de gastos 
pelo governo com descomissionamento de campos, 
poços e minas e indenizações para ex-funcionários. 

Fonte: ODI e OCI (2015). 
 

Como a redução das emissões de GEE é hoje reconhecida por muitos como uma              

necessidade que passa, irrevogavelmente, pela queda dos lançamentos de CO2 na atmosfera            

pela queima dos combustíveis fósseis, conclui-se que os 

“[...] subsídios aos combustíveis fósseis contribuem de forma importante para a           
mudança climática. A concessão de tais subsídios encoraja a sobre extração e o             
consumo perdulário de combustíveis fósseis, que respondem por 90% das emissões           
de gases de efeito estufa (GEE), retardando a transição para o uso de fontes de               
energia limpa. ” (ICTSD, 2017, p.36).  

Ainda, uma pesquisa realizada pelas Universidades de Laval e Oxford revelou que os             

subsídios aos combustíveis fósseis poderiam ter sido responsáveis por até 36% do carbono             

global entre 1980 e 2010. Caso tivesse havido uma remoção desses aportes, as 20 maiores               

economias poderiam ter reduzido, em média, 11% das emissões nacionais entre 2015 e 2020.              

Se 30% da economia com a remoção de subsídios fosse reorientada para às energias              

renováveis e à eficiência energética, as estimativas médias de redução de emissões nacionais,             

nesses países, seriam de 18% (ODI; OCI, 2015, p.16). Já a ONU Meio Ambiente et al.                

(UNEP, em inglês) (2019) sugere que, se os combustíveis fósseis deixassem de serem             
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subsidiados, poder-se-ia reduzir de 6,4% a 8,2% do carbono global em 2050, e o montante               

monetário poderia ser usado para financiamento das ODSs e NDCs, por exemplo. 

No entanto, os aportes a estes combustíveis foram de US$ 5,3 trilhões em 2015 de               

acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), quantia que inclui os custos externos             

causados por danos e impactos dos congestionamentos, acidentes de trânsito e poluição, e que              

corresponde 6,5% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Pela estimativa do FMI, o gasto              

governamental global com subsídios diretos para produtores e consumidores é de US$ 333             

bilhões por ano. (COADY et al., 2017; ICTSD, 2017; CARDOSO et al., 2018).  

Se considerarmos apenas as nações do G20, em 2013 e 2014, os subsídios à produção               

foram, em média, de US$ 444 bilhões anuais, quantia quase quatro vezes maior do que a                

oferecida em subsídios à energia renovável por todos os países em 2013 (ODI; OCI, 2015, p.                

11). Este valor foi divido em três formas de subsídio à produção de combustíveis fósseis: 

● Subsídios nacionais concedidos por meio de gastos diretos e incentivos fiscais de US$             

70 bilhões;  

● Investimentos de empresas estatais majoritárias, que representam US$ 286 bilhões; 

● Financiamento público dos principais bancos públicos e instituições financeiras no          

valor de US$ 88 bilhões por ano, em média. 

Repartindo os subsídios com gastos diretos e incentivos fiscais, a maioria, US$ 32             

bilhões, pode ser atribuída à produção de petróleo, US$ 18 bilhões à produção de gás e US$                 

8,5 bilhões à produção de carvão. Outros US$ 8,5 bilhões em subsídios foram destinados à               

geração de eletricidade baseada em combustíveis fósseis (GERASIMCHUK et al., 2017 apud            

UNEP et al., 2019).   
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O levantamento da Brown to Green (2018), relatório da Climate Transparency sobre            

as ações para melhoria climática dos países do G20, mostra que, entre 2013 e 2015, os países                 

ainda forneceram, em média, US$ 91,4 bilhões por ano para projetos de energia a base               

de carvão, petróleo e gás, fazendo inversões na infraestrutura associada (BROWN TO           

GREEN, 2016, p.36). Somente em 2016, os países do G20 forneceram US$ 147 bilhões em               

subsídios para combustíveis fósseis, e apenas duas nações, Canadá e França, gastaram menos             

em subsídios aos combustíveis fósseis do que receberam em receita pública de precificação             

explícita de carbono. (BROWN TO GREEN, 2018, p.7). Os países do grupo que mais              

gastaram com subsídios aos combustíveis fósseis por unidade do PIB são a Arábia Saudita              

(US$30 bilhões), Itália (US$14 bilhões), Austrália (US$7 bilhões) e Brasil (US$16 bilhões).            

Destes países, as subvenções têm aumentado na Austrália, Brasil e Itália desde 2007.  

Os países do G7 subsidiaram, nacionalmente e internacionalmente, a produção e o uso             

do petróleo, carvão e gás em US$ 100 bilhões anuais entre 2015 e 2016. Neste período, os                 

membros deste grupo forneceram ao menos US$81 bilhões em apoio fiscal e US$ 20 bilhões               

em finanças públicas. De todo o apoio fiscal do G7, 64% vão para petróleo, gás e carvão,                 

sendo o uso de combustíveis fósseis de US$ 26 bilhões em transportes, US$ 9 bilhões em                

indústria, US$ 22 bilhões em famílias e US$ 5 bilhões em outros setores, o que contraria a                 

visão amplamente aceita de que os subsídios ao consumo são principalmente um desafio para              

os mercados emergentes e os países de baixa renda (ODI, 2018).  
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Ao longo dos anos, o excesso de oferta dos combustíveis fósseis juntamente com uma              

queda de sua demanda e avanços na eficiência energética impulsionam uma redução no preço              

do petróleo, gás natural e carvão. Usando o carvão de exemplo, tivemos uma diminuição de               

sua demanda mundial, especialmente na China, que fez com que apenas metade da produção              

fosse lucrativa em 2015. Quando verificamos os investimentos à mineração do carvão,            

podemos constatar que os países do G20 direcionam aportes financeiros quase duas vezes             

mais do que as 20 maiores empresas do ramo investem anualmente, US$ 19 bilhões contra               

US$ 10 bilhões, respectivamente. O apoio governamental direcionando recursos públicos a           

setores com retornos cada vez menores se mostra, portanto, um fator fundamental para             

manter lucrativo a indústria fóssil, principalmente o carvão e a exploração de novas reservas              

de petróleo e gás (ODI; OCI, 2015, p.11).   

2.2 Consequências dos subsídios 

De acordo com os autores Coady et al. (2017), os subsídios aos combustíveis fósseis              

“têm perversas consequências ambientais, fiscais, macroeconômicas e sociais” (2017, p.11),           

uma vez que incentivam a exploração e produção de combustíveis fósseis e distorcem o              

mercado, tornando a produção artificialmente barata e possibilitando maiores emissões de           

GEE, o que ocasiona impactos ao meio ambiente, além de diminuir a competitividade das              

principais indústrias, incluindo as de baixo carbono; aumentam a poluição do ar local,             

causando mais mortes; representam sutis incentivos ao setor de transporte, agravando os            

congestionamentos e seus efeitos colaterais; aumentam a desigualdade e minam acesso a            

energia a preços acessíveis, beneficiando os mais ricos (COADY et al., 2017; INESC, 2018;              

UNEP et al., 2019).  

Ademais, os custos fiscais dos subsídios podem ser sustentados por meio de dívida             

pública, maiores cargas tributárias e menores gastos governamentais, o que “têm impactos            

fiscais que podem comprometer investimentos em políticas públicas que promovem direitos e            

têm impactos ambientais maiores que outras fontes de energia. ” (INESC, 2018, p.4), ou seja,               

pode inibir atividades econômicas sustentáveis e desencorajar os investimentos em outras           

formas de energias renováveis e infraestrutura energética, que podem ser decorrentes do            

aumento dos riscos de efeito 'lock-in’ do carbono devido ao horizonte de longo prazo dos               

investimentos. A ODI e OCI (2015) apontam que os financiamentos dos países do G20 estão               
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criando um cenário de “perda-perda”, uma vez que eles estão investindo grandes quantias em              

ativos não econômicos e de alto carbono que não condizem com a meta de 2ºC, ao mesmo                 

tempo que desviam investimentos em alternativas econômicas de baixo carbono, como as            

fontes solar, eólica e hidrelétrica. 

Quanto a desigualdade, os subsídios, ao invés de combater a pobreza, seriam            

mecanismos incapazes de apoiar a faixa de renda mais baixa, pois a maioria dos benefícios de                

preços vão para os que não fazem parte desta faixa, permeados por muitos interesses, sendo               

os interesses da população os mais fragilmente representados (COADY et al., 2017; ICTSD,             

2017; INESC, 2018; UNEP el al., 2019), sendo que 20% das famílias mais ricas capturam               

mais de seis vezes os benefícios gerados pelos subsídios aos combustíveis fósseis do que os               

20% das famílias mais pobres (COADY et al., 2005 apud UNEP et al., 2019). Se tratando                

dos gastos governamentais, os gastos com saúde e educação são menores em países com              

grandes aportes a estes combustíveis (UNEP et al., 2019).  

Os suportes dos países aos combustíveis fósseis e sua indústria acabam, no fim, por              

inviabilizar o comprimento das metas climáticas, além de representarem, economicamente,          

uma remuneração aos produtores que geram externalidades negativas à população e aos            

ecossistemas. No entanto, os apoios financeiros não cessam. Contando somente com os            

países do G7, novos financiamentos públicos foram realizados para exploração e produção de             

petróleo e gás desde 2016, quando o Acordo de Paris passou a vigorar, o que leva a                 

continuação de altas emissões. Conforme a Agência Internacional de Energia (AIE), as            

emissões globais de CO2 relacionadas à energia cresceram 1,7% em 2018, uma alta de 33,1               

gigatoneladas de CO2. “Foi a taxa mais alta de crescimento desde 2013 e 70% superior ao                

aumento médio desde 2010” (AIE, 2019, p.7). As emissões de CO2 cresceram cerca de 0,5%               

para cada incremento de 1% na produção econômica global, que tinha média de 0,3% desde               

de 2010. Ao avaliar o impacto do uso de combustíveis fósseis nos aumentos de temperatura               

do planeta, a AIE (2019) chegou à conclusão que o carvão é o maior causador do aumento da                  

temperatura, responsável por mais de 0,3ºC do aumento de 1ºC nas médias anuais do globo. 

Sem ações urgentes, os efeitos climáticos podem levar 100 milhões de pessoas à             

pobreza e os gastos com saúde podem chegar aos US$ 4 bilhões por ano até 2030 (BANCO                 

MUNDIAL, 2015; OMS, 2018). Diante do cenário que está sendo desenhado, em 2014,             
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chefes de 73 nações e 11 governos regionais, emissores de 54% dos GEE globais, e mil                

empresas e investidores apoiarem a precificação do carbono, seja por meio de impostos sobre              

o carbono, sistemas de comércio de emissões e outros, de modo a estimular os investimentos               

em políticas climáticas (BANCO MUNDIAL, 2014). 

No ano seguinte, durante a COP21, foi lançada a Coalizão de Liderança em Preços de               

Carbono (CPLC, em inglês), que tem como objetivo incentivar a implementação de preços ao              

carbono em todo o mundo, de modo a garantir esta precificação na agenda global. Para tal, a                 

organização engloba líderes de 34 governos nacionais e subnacionais, empresas, sociedade           

civil e academia para apoio do preço. Conforme Angela Merkel, chanceler alemã, os preços              

do carbono tornam inversões em tecnologias de baixo carbono atraentes e assegura que os              

combustíveis fósseis sejam usados de maneira eficiente. Para mais, a CPLC defende que a              

precificação do carbono é uma política poderosa para encaminhar os objetivos comuns de             

queda das emissões e as ações contra as mudanças climáticas (CPLC, 2019).  

Em 2019, o FMI divulgou um documento sobre as políticas fiscais que iriam de              

encontro com os pressupostos do Acordo de Paris e tendo em vista as mitigações das               

mudanças climáticas. Neste estudo, o FMI salienta que a precificação do carbono, como             

impostos abrangentes sobre o carbono, e até mesmo os sistemas de comércio de emissões              

(ETS, em inglês), podem ser atraentes para redução das emissões de CO2, além das              

dimensões econômicas, em que a receita das tarifas poderia ser usada para reduzir impostos              

distorcidos ou financiar recursos públicos e investimentos. 
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CAPÍTULO 3 - IMPOSTO SOBRE O CARBONO 

Segundo o FMI e um grupo formado por 45 economistas, com nomes como Alan              

Greenspan, Ben Bernanke, Janet L. Yellen e Gregory Mankiw, a aplicação do imposto sobre              

o carbono nos Estados Unidos seria a melhor forma de encarar as mudanças climáticas e a                

alavanca mais econômica para reduzir as emissões de carbono na escala e na velocidade              

necessárias. Estes impostos são encargos sobre combustíveis fósseis, com taxas iguais ao            

fator de emissão de CO2 do combustível multiplicado pelo preço de emissão de CO2 já               

determinado. Ele pode ser aplicado de maneira abrangente aos combustíveis por meio da             

coleta a montante, isto é, integrado aos regimes fiscais para extrativos, ou a jusante, isto é,                

integrados aos impostos especiais de consumo para combustíveis processados (FMI, 2019,           

p.14).  

Em 2018, 16 governos nacionais introduziram a taxação. No entanto, a cobertura foi             

parcial em muitos casos, ou seja, excluíram algum combustível ou uma porcentagem dele da              

taxação. Ainda, os preços atualmente praticados, que variam entre US$ 5 e US$ 35 por               

tonelada, sendo a média global de preços de US$ 2 por tonelada, estão abaixo do necessário                

paras as promessas de mitigação. Quanto às receitas tributárias, a estimativa global é que              

44% delas foram usadas para reduzir outros impostos, 28% para fundos gerais e 15% foram               

usados em gastos ambientais.  

Precificar e adotar a taxação sobre o carbono é uma importante ferramenta para             

alinhar as emissões de carbono com os objetivos de cada país no acordo climático de 2015,                

pois permite que, através da trajetória dos preços do carbono, eles sejam alcançados. Para              

isso, seria necessário projetar o uso e as emissões de combustível por setor, bem como               

atualizar preços periodicamente se as metas de emissões não forem cumpridas. Conforme            

valores de 2015, esta abordagem implica que os preços de emissão seriam de US$ 50 a US$                 

100 por tonelada até 2030, junto de outras políticas para ficarmos no limiar de 2°C. Se                

considerarmos a leitura que se concentra nos impostos 'pigouvianos' para refletir danos            

ambientais, o preço seria somente de US$ 55 por tonelada até 2030 (FMI, 2019). 

Porém, a política enfrenta obstáculos devido ao aumento de qualquer bem ou serviço             

que use o carbono, especialmente combustíveis fósseis, e perda de competitividade           
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internacional. Isso ressalta a necessidade de medidas de acompanhamento para abordar as            

sensibilidades e as compensações com outros instrumentos cabíveis, como restituições, ou a            

manutenção da neutralidade tributária sobre a sociedade, como os abatimentos do imposto de             

renda (FMI, 2019; INSTITUTO ESCOLHAS, 2016). Uma das compensações defendidas         

pelo grupo de economistas é a devolução da receita ganha para os cidadãos. Estima-se que,               

nos Estados Unidos, a tarifa inicial seria de US$ 40 por tonelada de emissão de CO2, o que                  

seria equivalente a US$ 2000 por família.  

Os pontos positivos da precificação do carbono são: (i) incentivos gerais para mudar a              

matriz energética para combustíveis mais limpos; (ii) receita substancial ao governo; e (iii)             

ganhos ambientais domésticos substanciais. Diante tais benefícios, essa política de mitigação           

está se proliferando, com mais de 50 governos nacionais e regionais adotando impostos sobre              

o carbono ou se inserindo em Sistemas de Comércio de Emissões (ETSs, em inglês) (FMI,               

2019).   
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Tabela 2 - Esquemas de precificação do carbono selecionados em todo o mundo, 
2018 

 

Segundo o Ministério da Fazenda brasileiro (2014), a maioria dos países que            

resolveram implementar o imposto, o fizeram em meio a um mix de políticas, os quais               

envolveram consultas públicas, mecanismos de transparência e de previsibilidade, além de           

compensações, como abatimentos no imposto de renda. Poucos foram os países que adotaram             

o imposto de carbono puro, geralmente tributando os setores que mais consomem            

combustíveis fósseis; sendo mais comum o imposto de carbono sobre fontes de energia e              

combustível.  

Para realmente causar o impacto planejado, o preço do carbono deve ser abrangente e              

bem projetado: se elevando no decorrer do tempo e efetivamente direcionados à mitigação e              
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as receitas geradas precisam ser utilizadas de maneira eficiente, de forma que os pontos              

críticos possam ser superados para manter o argumento econômico da precificação. Aqui,            

depreende-se que uma taxação sobre o carbono teria que ser acompanhada de uma queda dos               

impostos distorcidos. 

Sobre o sistema fiscal, o imposto sobre o carbono teria dois efeitos. O primeiro é o                

ganho potencial de eficiência econômica, de modo que as receitas geradas pela taxação             

podem gerar ganhos de eficiência ao serem usadas para reduzir déficits fiscais e financiar              

investimentos públicos, como os necessários para alcançar uma economia verde. O segundo           

efeito é a perda de eficiência em consequência do potencial aumento dos custos dos setores               

ligados à indústria fóssil e, consequentemente, as quedas de investimento e emprego nesses             

setores, que pode fazer desse imposto um imposto implícito sobre o capital e o trabalho a                

depender, por exemplo, da intensidade do trabalho de setores baixo carbono em relação aos              

setores poluentes. Provocaria, assim, uma migração entre modelos produtivos. 

De acordo o FMI (2019), em alguns casos o primeiro efeito consegue dominar o              

segundo. Contudo, isso demonstra como a precificação do carbono precisa ser feita de forma              

eficiente, de modo a evitar que a precificação seja menos eficaz que combinações regulatórias              

ou outras políticas semelhantes aos preços ao carbono, que embarcam padrões de emissões             

para geradores de energia e veículos. Essas políticas teriam uma predileção aos preços sobre              

o poluente, dado que evitam um grande impacto nos custos das indústrias fósseis. 

Para compensar as famílias e trabalhadores vulneráveis a taxação, algumas medidas           

podem ajudar a conter os custos gerais deste tipo de política para a economia. Porém, é                

inegável a existência de trade offs entre os mecanismos utilizados. Por exemplo, descontos no              

imposto sobre os salários e créditos no imposto de renda representam ganhos            

desproporcionais que beneficiariam famílias de baixa renda, além de promover a participação            

da força de trabalho, mas não atingem os pobres que não trabalham (ou, que não conseguem                

emprego). Os programas de transferência ou benefícios categóricos para crianças e pensões            

sociais, podem chegar à camada mais pobre, e também são necessários para trabalhadores             

deslocados e, normalmente, poderia exigir uma fração das receitas de precificação de carbono             

(FMI, 2019, p.19). Quanto às empresas mais vulneráveis, o FMI defende que o alívio              
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transitório poderia ser fornecido mediante descontos baseados em produtos, ou isenções           

equivalentes, créditos por emissões inframarginais ou por uso de combustível. 

Gráfico 8 - Redução de CO2 do preço abrangente do carbono, 2030 

 

Considerando valores de 2017 e a cobertura de todos os combustíveis fósseis, a             

precificação do carbono com uma tarifa de US$ 35 por tonelada de CO2 em 2030, seria, na                 

média, suficiente para cumprir as promessas de mitigação dos grandes emissores.           

Considerando de forma unificada as promessas dos países do G20 no Acordo de Paris, as               

reduções das emissões seriam de 12% se comparadas à um cenário sem mudança de política,               

ou seja, tarifas sobre o carbono, com uma diminuição de 23% das emissões de CO2. Se o                 

preço for fixado em US$ 70 por tonelada do poluente, as emissões do G20 seriam 33%                

menores, o que estaria “amplamente alinhado com a meta de 2ºC” (FMI, 2019, p. 27). 

Entretanto, observando o gráfico anterior, identifica-se que, para cumprir as metas de            

mitigação, nove nações precisam de um preço abaixo de US$ 35 por tonelada de CO2, nove                

precisam de preços entre US$ 35 e US$ 70 por tonelada e 12 países precisam de preços acima                  

de US$ 70 por tonelada, o que mostra NDCs ineficientes. A dispersão nos preços de emissões                

entre os países é notável, o que demonstra uma divergência de rigor das metas implícitas nas                

NDCs dos países e reflete diferentes capacidades de resposta ao preço das emissões mediante              

a sensibilidade entre as duas variáveis. Por exemplo, a US$ 35 as emissões da China, Índia e                 
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África do Sul, países que usam intensivamente o carvão, cairiam cerca de 30%, porém, em               

países que o uso do carvão é mínimo ou nulo, como Costa do Marfim, Costa Rica, Etiópia,                 

França, Irã, Jamaica, Arábia Saudita, Tanzânia e Emirados Árabes Unidos, a redução de             

emissões é menor do que 10%. 

Embora cada Estado tenha uma sensibilidade entre o preço e respostas a taxação do              

carbono, assim como fatores fiscais e ambientais, ampla dispersão de preços e os custos              

adicionais da mitigação, o que indica que os preços do carbono não devem ser iguais em                

todos eles, o FMI defende que poderia existir algumas vantagens em adotar uma mesma              

tarifa, como ganhos de eficiência e reduções globais a um custo global menor (FMI, 2019,               

p.27). 

No que se refere aos impactos das taxas sobre o carbono, com uma tarifa de US$ 35                 

por tonelada de CO2 e comparados a um cenário sem novas políticas, em 2030 os preços                

aumentariam, em média, 107% para o carvão, 33% para o gás natural, 23% para a               

eletricidade e 8% para a gasolina (FMI, 2019).  

No que tange às receitas, o crescimento seria substancial. Supondo um imposto            

de US$ 70 por tonelada de carbono, a receita estimada cresceria em torno de 1% a 3% do PIB                  

para os países selecionados no gráfico a seguir, como Argentina, Canadá, China, Índia,             

México entre outros. No grupo que inclui Irã, Cazaquistão, Rússia, Arábia Saudita e África              

do Sul, a receita estimada é mais substancial. É importante comentar que os custos              

energéticos mais altos tendem, como já citado, a reduzir os investimentos e o número de               

empregos, o que tende a reduzir as receitas de impostos mais amplos, como aqueles cobrados               

sobre o trabalho e o capital. O imposto sobre o carbono compensaria 25% dessa perda, apesar                

de o imposto ser melhor utilizado para compensar bases tributárias mais amplas se usado para               

reduzir impostos onerosos ou financiar investimentos nas ODSs (FMI, 2019, p.29).  
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Ademais, vale ressaltar que os cálculos do FMI (2019) mostram que outros            

mecanismos de mitigação e precificação do carbono não são tão eficazes na redução de              

emissões de CO2 quanto o imposto sobre o carbono, quando comparados sobre o mesmo              

preço, de US$ 70 por tonelada do poluente em 2030. As ETSs, isto é, mercado de carbono,                 

são entre 40% e 70% tão eficazes quanto a taxação do carbono. Porém, essa eficácia estaria                

mais ligada a cobertura de geradores de energia e grandes indústrias do que ao mecanismo em                

si. Os impostos sobre combustíveis do transporte rodoviário/terrestre são eficazes em torno            

de 5% a 10% comparados ao imposto sobre o carbono. A eficácia de um imposto sobre o                 

carvão depende do local. Em países que usam se forma intensiva o carvão, como a China, a                 

Índia, Filipinas e África do Sul, tributar o carvão pode ser quase tão eficaz quanto um amplo                 

imposto sobre o carbono (FMI, 2019, p.31). 

As receitas geradas pela taxação do carbono também são maiores se comparadas aos             

outros mecanismos. A receita do imposto sobre o carvão seria, aproximadamente, dois terços             

menor do que o imposto sobre o carbono. Já as ETSs teriam uma receita entre 30% a 50%                 

menor do que o imposto sobre o carbono (FMI, 2019, p.31). Por fim, de acordo com o FMI, a                   
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remoção de subsídios aos combustíveis fósseis e a introdução de impostos sobre estes             

poderiam fornecer fluxos de receita para os governos de cerca de 2,6% do PIB global.  

3.1 Interesses econômicos 

A persistência na manutenção dos subsídios sobre os combustíveis fósseis, tanto para            

produtores quanto para consumidores, ainda ocorre porque alguns setores que os utilizam têm             

um significativo valor estratégico geopolítico e geoeconômico, como o setor energético, que            

faz com que os governos tentem controlar a produção, o preço e valor desses ativos               

(CLIMATE POLICY INITIATIVE, 2014). Ainda, esses subsídios são defendidos por          

interesses de grupos específicos e poderosos, que não arcam com os custos das             

externalidades, que, na verdade, são distribuídos pela população (OCDE, 2005; WHITLEY;           

VAN DER BURG, 2015). 

Como estes grupos costumam ser bem organizados e afinados, como oligopólios e            

empresas de um mesmo setor, como o grupo petroleiro em todo o mundo, eles têm maior                

sucesso em converter suas preferências em demandas políticas dos que os indivíduos            

desorganizados. Outro argumento que justifica a permanência destes subsídios em países de            

regime democrático é a resistência dos eleitores as mudanças das políticas públicas, o que              

reduz a capacidade do governo de tomar algumas ações, o que ajuda a entender o               

engessamento e os impedimentos políticos a remoção de subsídios à alguns setores (OCDE,             

2005).  

Exemplo disso são as manifestações contrárias ao aumento dos preços dos           

combustíveis na França, que iniciou uma série de protestos populares em 2018 e fez com que                

o presidente do país recuasse com tal medida. No mesmo ano, no Brasil eclodiu uma greve                

dos caminhoneiros por conta do aumento do preço do diesel, insumo base do transporte, e,               

por conta da dependência logística do transporte terrestre e dos caminhões, evidenciada pela             

greve, o governo se viu acuado a fornecer um aporte para o combustível, além de zerar a                 

alíquota de um dos impostos incidentes. Em 2019, no Equador, uma série de protestos              

populares se iniciou após a retirada dos subsídios aos combustíveis, que fez, mais uma vez,               

que o governo recuasse com a medida.  
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Ainda, há aquelas que defendem que os financiamentos ao consumo são uma forma              

de garantir maior igualdade ou auxiliar na superação de problemas ligados à pobreza e a               

saúde ao possibilitar, por exemplo, o acesso à energia elétrica, cuja a principal fonte é o óleo                 

diesel, a consumidores moradores de locais sem acesso (INESC, 2018). 

Ademais, preocupações de competitividade e distribuição de renda, percepções         

equivocadas e desinformação sobre o tamanho e a eficácia dos aportes a estes combustíveis              

no apoio ao desenvolvimento, bem como seus desdobramentos econômicos, ambientais e           

sociais diretos e indiretos, acompanhados pela falta de transparência na identificação e            

mensuração dos subsídios oferecidos à níveis regionais, nacionais e internacionais, acabam           

por serem uma barreira a eliminação de tal política, uma vez que parte da população acredita                

que subvenções aos combustíveis fósseis são benéficos a todos e é obrigação do governo              

mantê-los (WHITLEY; VAN DER BURG, 2015; OCDE, 2015).  
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CAPÍTULO 4 – SUBSÍDIOS AOS COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS NO BRASIL  
 

O Brasil tornou-se um grande protagonista geopolítico na América do Sul e no mundo              

em termos de combustíveis fósseis (INESC, 2018). No ano de 2017, era o primeiro na               

produção de petróleo e outros combustíveis líquidos na América do Sul, terceiro nas             

Américas e o nono no mundo, com 3,36 milhões de barris por dia, sendo 2,6 milhões o                 

volume de produção de petróleo bruto e com uma reserva de 13 bilhões de barris,               

consolidando-se como um importante exportador líquido de petróleo bruto (AIE, 2019).           

Diante de tal quadro, os subsídios brasileiros aos combustíveis fósseis constituem um            

elemento essencial no processo de extração da commodity, na rentabilidade do setor e nos              

seus impactos globais. 

O petróleo bruto é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, que, após separado por             

meio de diversos processos de acordo com a temperatura, forma numerosos derivados. Estes             

derivados incluem combustíveis líquidos, como gasolina, querosene, óleo diesel, óleo          

combustível, além de gás de petróleo, gás liquefeito de petróleo (GLP), nafta, óleo             

lubrificante e os resíduos, que são transformados em coque, asfalto, alcatrão, ceras, etc. 

 

 Gráfico 10 - Produção e consumo de combustíveis líquidos no Brasil (milhões de barris 
por dia) 
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Quando se trata de exportações e importações no ano de 2017, o Brasil exportou cerca               

de 997 mil barris por dia de petróleo bruto, um crescimento de 25% em relação a 2016.                 

Somente a China comprou, aproximadamente, 42,43% deste total, um aumento de mais de             

43% comparado ao ano anterior. Quanto às importações brasileiras de petróleo e derivados             

(devido à questões estratégicas e de refino), o volume foi de 616 mil barris por dia, um                 

aumento de 26% em relação à 2016 (AIE, 2019).  

A demanda por petróleo e outros combustíveis fósseis é muito grande no setor de              

transportes, tendo representado 33% da demanda total de energia em 2017. O óleo diesel              

representou 44%, a gasolina, 29% e o etanol, 16%. A parcela restante (11%) era composta de               

gás natural, biodiesel e querosene para aviação. 

Considerado o setor energético como um todo, em 2017 o Brasil era o oitavo maior               

consumidor de energia do mundo e o terceiro no continente americano, com o petróleo              

correspondendo em torno de 46% do consumo doméstico de energia, sendo que o setor              

teve 28% de crescimento do consumo primário de energia na última década graças ao             

crescimento econômico verificado no período. A geração termelétrica a gás natural, por sua             

vez, passou de 3,1% em 1990 para 12,8% em 2013, tornando-se a terceira fonte mais usada                

na oferta de energia no Brasil, em grande medida ocasionada pelas ações do governo federal               

para a abertura de uma rede de grandes dutos para atender à demanda crescente de gás                

natural. (MCTI, 2016 apud INESC, 2018). No que se refere às fontes de energia de baixo               

carbono, que abrange as fontes hidrelétricas e renováveis, quando somadas, estas atingem            

36% do total.  
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Gráfico 11 - Consumo total de energia primária no Brasil por tipo de combustível, 2017 

 

 
 

4.1 Subsídios no Brasil 

Estudo dos países do G20, publicado em 2015 pela Overseas Development Institute            

(ODI) em parceria com Oil Change International (OCI) apontou que, no Brasil, os subsídios              

aos combustíveis fósseis, que inclui os gastos tributários e gastos diretos, entre 2013 e 2014,               

foram, em média, de US$ 4,9 bilhões anuais. Outro importante suporte à produção dos              

combustíveis fósseis são os investimentos das empresas estatais do setor, nas quais a média              

anual dos aportes, entre 2013 e 2014, foi de R$ 41,5 bilhões. O financiamento público               

proveniente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do            

Banco do Brasil para a produção de combustíveis fósseis foi, em média, de US$ 3,2 bilhões                

nos anos de 2013 e 2014, valor que não inclui recursos destinados à Petrobras (ODI; OCI,                

2015). 

Em 2018, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), em parceria com a            

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) da Argentina, realizou um estudo no            

sentido de mensurar os subsídios aos combustíveis fósseis no Brasil, tendo como base o              

estudo de 2015 da ODI e OCI. Assim, o estudo dividiu os subsídios aos combustíveis fósseis                

em: subsídios nacionais, compostos por gastos tributários e gastos diretos; investimentos           

estatais, que seriam o valor investido pela empresa estatal cujo governo detém mais de 50%               

das ações da empresa, no caso, a Petrobras; e financiamentos, que são os financiamentos              

oriundos de instituições financeiras estatais cujo governo detém mais de 50% das ações. 
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Se tratando dos gastos tributários nacional, a definição dada pela Receita Federal do             

Brasil (RFB) é de que “gastos tributários são gastos indiretos do governo realizados por              

intermédio do sistema tributário, visando a atender objetivos econômicos e sociais e            

constituem-se em uma exceção ao sistema tributário de referência, reduzindo a arrecadação            

potencial e, consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do contribuinte. ”          

Nesse caso, ocorrem isenções, anistias, presunções creditícias, reduções de alíquotas,          

deduções, abatimentos e diferimentos de obrigações de natureza tributária, ações que podem            

ser tomadas para incentivar algum setor ou região da economia para promoção do             

desenvolvimento econômico ou social. Logo, podemos defini-los como desonerações que          

reduzem as obrigações de ordem tributária de indivíduos, empresas ou setores, acarretando            

em perdas de receitas e consequente queda da capacidade de gastos públicos, sendo o tipo de                

subsídio mais evidente, mas com lacunas de transparência (INESC, 2018,p.2). 

Desta maneira, o aporte total em gastos tributários foi de R$ 309,36 bilhões entre               

2013 e 2017. A maior parte foi dirigida ao consumo, que representou 73% do total, isto é, R$                  

225 bilhões. Parte deste valor vem da renúncia do Programa de Integração            

Social/Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (PIS/COFINS) para         

combustíveis, no valor de R$ 178,47 bilhões, e outra parte corresponde a redução da              

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide-combustíveis) em R$ 46,53          

bilhões. Já o subsídio à produção correspondente atingiu o patamar de R$ 84,34 bilhões, 27%               

do total. A maior parte deste subsídio originou-se do Regime Aduaneiro Especial de             

Exportação e de Importação de Bens Destinados às Atividades de Pesquisa e de Lavra das               

Jazidas de Petróleo e de Gás Natural, chamado de Repetro, voltado exclusivamente para o              

setor, principalmente na fase de exploração e produção. Tal regime suspende a cobrança de              

tributos federais para operações de exportação e de importação de equipamentos destinados            

às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de Petróleo e de Gás Natural. 

Quando se trata de combustíveis fósseis, a RFB identificou somente um regime de             

desoneração para o petróleo, o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de             

Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (Repenec),           

que teve fim em 2016. Contudo, o INESC, ao adotar a definição da OCDE para gastos                

tributários, considera quaisquer perdas de arrecadação graças à uma regra desonerativa, o que             
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a faz incluir como gastos tributários as renúncias oriundas do Repetro, do Repex, da              

Cide-Combustíveis e do PIS/Cofins sobre combustíveis (INESC, 2018, p.12).  

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico Incidente sobre a Importação            

e a Comercialização de Petróleo e Seus Derivados, Gás Natural e Seus Derivados e Álcool               

Etílico Combustível (Cide-Combustíveis) foi prevista por Emenda Constitucional em 2001. A           

Cide-Combustíveis permaneceu até 2012 e gerou, entre 2013 e 2014, devido à sua extinção              

temporária, uma perda de arrecadação de cerca de R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões,               

respectivamente. Contudo, em maio de 2015 o governo estabeleceu a volta da cobrança da              

Cide para a gasolina e para o diesel, no valor de R$ 0,10 e R$ 0,05, nessa ordem. Com estes                    

valores, a renúncia fiscal atingiu o patamar de R$ 5,4 bilhões em 2015 e de R$ 8,6 bilhões em                   

2016, representando, no período entre 2013 e 2017, a perda acumulada de R$ 46,54 bilhões               

em receita (INESC, 2018, p.15). 

Em 2004 foi lograda a cobrança do PIS/Cofins para combustíveis, que incidem sobre             

a receita bruta das vendas dos combustíveis. Porém, a lei criou a possibilidade de que o poder                 

executivo altere os valores originalmente previstos na lei para mais ou para menos, ou mesmo               

a extinga, em relação aos produtos ou à sua utilização, a qualquer tempo. Assim, no mesmo                

ano de sua criação e em 2008, a cobrança prevista na lei original foi reduzida, resultando em                 

benefícios fiscais que, entre 2013 e 2014, foram de, aproximadamente, R$ 39 e R$ 40               

bilhões, respectivamente.  

Até 2015, a cobrança do PIS/Cofins sobre gasolina e diesel era, respectivamente, de             

R$ 0,2616 e R$ 0,148. A partir daquele ano, devido ao retorno da Cide-Combustíveis, a               

cobrança do PIS/Cofins passaria a ser de R$ 0,3816 para a gasolina e de R$ 0,248 para o                  

diesel. Em julho de 2017, o PIS/Cofins aumentou para R$ 0,7925 no caso da gasolina e R$                 

0,4615 para o diesel. Este aumento após sucessivas quedas da contribuição e,            

consequentemente, quedas das receitas, se deu devido ao ambiente fiscal brasileiro, em uma             

tentativa de se aumentar a arrecadação perante uma situação de crise fiscal que se estabelecia.               

Mesmo assim, a perda da arrecadação foi de R$ 178,48 bilhões entre 2013 e 2017 (INESC,                

2018,p.15). 
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No que tange aos regimes tributários, um dos mais importantes que beneficia a             

indústria fóssil é o Repetro, promulgado em 1999. Com ele, são suspensas a cobrança de               

tributos nacionais, tais como o Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos           

Industrializados, PIS e Cofins, Adicional de Frete da Marinha Mercante, além de            

equipamentos utilizados diretamente em atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo             

e gás natural, isentando toda a cadeia de produção na fase Upstream, que é aquela onde são                 

realizadas as etapas de exploração e avaliação de desenvolvimento e produção.  

O Repetro beneficia duas categorias. A primeira é a operadora, que é a empresa              

contratada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), como            

detentora de concessão, de autorização ou de cessão ou a contratada sob o regime de partilha                

de produção. A segunda são as pessoas jurídicas “prestadoras de serviços” para essas             

operadoras e que importam bens e equipamentos utilizados nas atividades de pesquisa e lavra. 

Este regime concede ao setor de petróleo e gás brasileiro uma taxa interna de retorno               

duas vezes maior (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, 2012 apud INESC, 2018, p.17).              

Quanto às renúncias fiscais, o montante entre os anos de 2013 e 2017 foi em torno de R$58,1                  

bilhões ( INESC, 2018, p.15). 

O Repetro tem validade até o final de 2020 e um novo regime, o Repetro-Sped, foi                

outorgado em 2017 pela Lei nº 13.586, tendo estabelecido um novo regime de tributação para               

o setor petrolífero, com vigência até 2040. Além de firmar isenções já instauradas em outros               

regimes, esta nova lei proporciona a redução da base de cálculo da Contribuição Social sobre               

Lucro Líquido e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, representando um subsídio à              

produção dos combustíveis fósseis. A ação contribui para a queda dos custos de produção de               

empresas nacionais e estrangeiras que operam ou irão operar no país. Quanto a isso, o INESC                

afirma que a nova lei permitirá que o montante de subsídios, apesar de controversas, possa               

chegar a R$1 trilhão em 20 anos. 

Outros dois regimes de renúncias fiscais. Um é o Regime aduaneiro especial de             

importação de petróleo bruto e seus derivados (Repex), que suspende a cobrança de             

PIS/COFINS por tempo indeterminado, com valor estimado das renúncias, entre 2013 e            

2017, de R$ 7,98 bilhões. Outro é o Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento               
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de Infraestrutura da Indústria Petrolífera Nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste           

(Repenec), que teve fim em 2016. Este regime isentava do Imposto sobre Importação,             

Imposto sobre Produtos Industrializados, Programa de Integração Social/Programa de         

Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e Cofins, relativos aos           

investimentos nos setores petroquímico, de refino de petróleo e de produção de amônia e              

ureia a partir do gás natural. Entre 2013 e 2016, a renúncia fiscal do Repenec foi de R$ 1,19                   

bilhão (INESC,2018, p.19).  

No mesmo sentido dos regimes citados, há o programa Termoeletricidade, que reduz a             

zero as alíquotas do PIS e Cofins incidentes sobre a receita bruta da venda de gás natural                 

canalizado e do carvão mineral destinado à produção de energia elétrica em termoelétricas.             

De acordo o Instituto de Energia e Meio Ambiente (Iema), o Brasil tem 70 termelétricas em                

operação. Conforme os dados do Balanço Nacional Energético de 2014, 24,2% da demanda             

total de eletricidade no país foi suprida naquele ano pela termoeletricidade de origem fóssil,              

com a participação dos seguintes combustíveis: 4,5% por carvão mineral; 6% por óleos             

combustíveis e diesel; e 13,7% por gás natural (IEMA, 2012 apud INESC, 2018, p.21). Esses               

empreendimentos são a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa do setor elétrico               

brasileiro. Com o programa, os gastos tributários relativos à termoeletricidade atingiram,           

entre 2013 e 2017, o valor de R$ 2,87 bilhões (INESC, 2018, p.21). 

Considerando-se os regimes especiais até aqui citados, e alguns outros que não são             

especialmente destinados ao setor fóssil , mas que o beneficia de alguma forma, os gastos              4

tributários, isto é, a perda de receita do governo entre 2013 e 2017, estariam na ordem de R$                  

309,36 bilhões. 

Em se tratando de gastos diretos, existem também a Conta de Consumo de             

Combustíveis (CCC) e a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). A CCC concede            

4 O estudo do INESC (2018) ainda considera outros dois regimes que abrangem diversos setores, incluindo o                 
setor de óleo e gás, mas como os valores não são especificados ao setor, foi considerado o montante integral do                    
regime, o que compreende todos os setores beneficiados:  
i) O Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi) também suspende a               
cobrança de PIS/COFINS, só que de projetos de infraestrutura aprovados em vários setores. O valor da renúncia                 
fiscal estimada para 2017, para todos os setores que abrange, foi de R$2,37 bilhões, sendo o total, entre 2013 e                    
2017, R$13,32 bilhões (INESC, 2018, p.20); 
ii) O Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto), com                
vigência até 2020, isenta da cobrança do IPI, PIS/PASEP, COFINS e, quando for o caso, do II, para empresas                   
em vários setores. No período de 2013 a 2017, os gastos tributários foram de R$1,19 bilhão. 
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subvenções ao custo de geração de termelétricas a diesel nos Sistemas Isolados (Sisol), mais              

caro por conta do alto valor do transporte do combustível, e inclui os estados do Acre,                

Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e a Ilha Fernando de Noronha, que             

correspondem a 3% da energia elétrica no Brasil.  

Quando foi criada, em 1973, a CCC tinha a finalidade de subsidiar a compra de               

combustíveis fósseis para geração de energia. A partir de 2009, além do combustível, a CCC               

passou a subsidiar todo o custo da geração de energia nos Sisol. Até 2012, a conta era                 

custeada pelos consumidores como um encargo tarifário que compunha a tarifa de energia             

elétrica. A partir de 2013, a CCC passou a compor a Conta de Desenvolvimento Energético               

(CDE), passando a ser custeada pelos consumidores brasileiros e por aportes do Orçamento             

Federal em menor peso. Entre 2013 e 2017, a CCC contou com um orçamento de R$ 27,31                 

bilhões, sendo custeada, em sua maior parte, pelos consumidores através da conta de luz. 

Já a CDE foi criado com o objetivo de promover o desenvolvimento energético no              

território nacional. Ademais, a CDE concede descontos tarifários a diversos usuários, como            

aqueles de baixa renda ou moradores rurais; custeia o Programa Luz para Todos e subsidia a                

CCC; incentiva o programa de investimentos à expansão da malha de gás natural; garante a               

modicidade tarifária; e promove a competitividade do carvão mineral nacional. Para este            

último combustível, há a CDE Carvão Mineral, com fins de ajudar as cinco usinas              

termelétricas à carvão mineral no país. A medida se justifica pela inferior poder calorífico              

comparado ao carvão importado, de forma que os aportes garantiriam a competitividade do             

carvão nacional. Os subsídios da CDE totalizam R$ 5,2 bilhões no período analisado             

(INESC, 2018, p.24). 

Ainda, podemos citar os gastos diretos ao Programa “Petróleo e Gás”, no qual foram              

gastos, entre 2013 e 2017, R$ 420,03 milhões para realização de estudos, levantamentos e              

serviços de geologia e geofísica para gerar informações técnicas e dados para a tomada de               

decisões estratégicas; e o Programa “Ciência, Tecnologia e Inovação, que gastou R$ 83,2             

milhões no período para fomento a Projetos Institucionais para Pesquisa no Setor de Petróleo              

e Gás Natural (CT-Petro), financiando estudos e projetos de pesquisa, desenvolvimento           

tecnológico e inovação ao setor de petróleo, gás natural, biocombustíveis e da indústria             

petroquímica de primeira e segunda geração e avaliação, prevenção e recuperação de danos             
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ao meio ambiente associados ao setor. Quanto às empresas, foram gastos no período             

analisado foi de R$ 208,2 milhões para atividades de apoio voltadas à extração de petróleo e                

gás natural, e de R$ 47,8 milhões para a extração desses combustíveis (INESC, 2018, p.26). 

No total, os gastos diretos para o setor foram, entre 2013 e 2017, de R$ 33,34 bilhões                 

(INESC, 2018). Se somarmos os subsídios nacionais do período, ou seja, os gastos tributários              

e os gastos diretos, teríamos um montante de R$ 342,7 bilhões. A média no período é de R$                  

68,54 bilhões por ano. 

No que se refere aos investimentos estatais, a maior estatal brasileira ligada aos             

combustíveis fósseis é a Petrobras. No período de 2013 a 2017, os investimentos da empresa               

totalizaram US$ 305,42 bilhões, sendo o segmento de exploração e produção o maior             

receptor das inversões da Petrobras, mesmo caindo de US$ 27,6 bilhões em 2013 para US$               

12,4 bilhões em 2017 (INESC, 2018, p. 16). Interessante notar que maiores investimentos             

destinados à exploração e produção está relacionada a exploração da camada de pré-sal, o que               

propiciou o atual papel brasileiro no mercado petroquímico. Também nota-se uma queda            

significativa em subvenções para o segmento de biocombustíveis, o qual teve o menor grau              

de investimento por parte da estatal no período estudado, 2013 a 2017, com o total de US$                 

870 milhões, 0,29%, enquanto a exploração e produção obteve US$ 177,84 neste período,             

58,23% do total.  
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E por último, podemos citar os financiamentos da Caixa Econômica Federal, do            

Banco do Brasil e do BNDES. Somente à Petrobras, o BNDES, entre 2013 e 2017, forneceu                

R$ 12,23 bilhões em forma de subsídios financeiros (explícitos), onde recursos públicos            

federais são alocados para custeios, ou de subsídios creditícios (implícitos), dado pela            

diferença entre o custo de financiamento do Tesouro Nacional e a remuneração dos             

empréstimos ao BNDES. Quanto às empresas privadas, o levantamento do INESC (2018),            

encontrou 23 empresas relacionadas à exploração e produção financiadas pelo BNDES.           

Contudo, o estudo teve dificuldades de identificar se esses financiamentos são exclusivos à             

exploração e produção de petróleo e gás, sendo o total de R$ 3,7 bilhões (INESC, 2018,                

p.30). 

Analisando os subsídios à produção e ao consumo no ano de 2018 e considerando              

apenas os gastos tributários, gastos diretos e outras renúncias pela metodologia adotada pelo             

INESC (2019), o subsídio aos combustíveis fósseis foi de R$ 85 bilhões. 

Observando os gastos tributários, de acordo com a definição da Receita Federal do             

Brasil, o valor da renúncia foi de R$ 4,2 bilhões, apenas 5% do valor total levantado pela                 

pesquisa do INESC (2019). Em Outras Renúncias são incluídas as renúncias não ponderadas             

pela RFB, que são: i) as renúncias envolvendo redução da base de cálculo de PIS/Cofins e                

Cide-combustíveis para gasolina e óleo diesel ; ii) as renúncias oriundas do Repetro; iii) as              5

renúncias da Lei n° 13.586/2017. Estas outras renúncias são as grandes responsáveis pelos             

aportes ao setor fóssil, correspondentes a 81% das subvenções, com valor de R$ 69 bilhões. 

Já os subsídios concedidos via Gastos Diretos, oriundos do Orçamento da União,            

representam 14% do total, ou R$ 11,85 bilhões, custeados a partir do orçamento público e,               

também, de recursos arrecadados por meio da CDE e CCC. 

O maior aporte à produção é proveniente do Repetro. As estimativas até 2016             

apontavam um valor de R$13 bilhões, de acordo com RFB (INESC, 2018; INESC, 2019).              

Com o Repetro-Sped, que entrou em vigor em 2018, deixaram de ser arrecadados R$ 5,62               

bilhões de empresas envolvidas nas atividades de exploração, desenvolvimento e de produção            

5 A justificativa oficial é de que a intervenção no setor de combustível por meio da Cide é a regra deste tributo e 
não um desvio ou exceção. Da mesma forma, o governo não computa a renúncia fiscal por alteração do 
PIS/Cofins como gasto tributário alegando não haver uma referência geral de alíquotas específicas para esses 
dois tributos. 
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do petróleo, gás natural e dos demais hidrocarbonetos fluídos (INESC, 2019, 18). Contudo,             

uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que alguns             

campos do pré-sal seriam rentáveis sem receber nenhum subsídio, o que oferece aos projetos              

rentáveis beneficiados pelo Repetro uma margem de lucro extraordinária (INESC, 2019,           

p.19). 

Quanto ao PIS/Cofins, a renúncia da cobrança dos impostos sobre o combustível foi             

de R$ 2,88 bilhões, R$ 126 milhões a mais do valor estimado pelo governo. Já a renúncia do                  

Cide-combustíveis foi no patamar de R$ 1,31 bilhões, acima R$ 57,5 milhões das estimativas              

do governo.  

Nas tabelas a seguir podemos acompanhar as variações da Cide-combustíveis e do            

PIS/Cofins ao longo dos anos desde 2004, onde o campo “Limites da Lei” representa a               

alíquota estabelecida originalmente: 

 

 
 

 
 

Assim, considerado a alíquota original e a alíquota vigente no ano passado, a renúncia              

advinda da Cide-combustíveis sobre o diesel é de R$ 18,39 bilhões. Contudo, se             
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considerarmos a arrecadação potencial com base nos termos originais da lei, a perda de              

arrecadação do Cide e do PIS/Cofins para óleo diesel e gasolina alcançaria R$ 50,42 bilhões,               

sendo as renúncias do PIS/Cofins de R$ 2,88 bilhões e do Cide-combustíveis de R$ 47,54               

bilhões, sendo estes os valores utilizados para chegar-se ao valor total de Outras renúncias              

(INESC, 2019, p.26). 

Tendo em vista o Cide-combustível, que tinha, em sua volta, como uma de suas              

finalidades impedir a elevação de preços ao consumidor quando as cotações internacionais do             

petróleo, isto é, um subsídio ao consumo de combustíveis fósseis voltada para o transporte, a               

partir de 2016 este tipo de subsídio foi retirado para o diesel, ou seja, teve um aumento da                  

alíquota: 

A justificativa plausível para a garantia de um impacto nulo no preço da gasolina na               
bomba é o de não se pressionar ainda mais a inflação. Entretanto, é curioso se               
observar que o diesel não recebeu o mesmo cuidado do governo, sendo este um              
combustível com forte impacto em todos os preços da economia, sobretudo no            
preço de alimentos. (DANTAS, p.2) 

Os preços dos combustíveis elevaram-se, tendo impacto direto na economia,          

culminando na greve dos caminhoneiros em maio de 2018. A greve chegou ao fim após um                

acordo de redução do preço do diesel em R$ 0,46 por litro. Para cumprir o acordo, o governo                  

concedeu subsídios sob a forma de renúncia fiscal e repasses. Na primeira forma, a renúncia               

se dá pela revogação do Cide-combustíveis e o corte do PIS/COFINS, um subsídio de R$               

0,16 por litro, que “representará uma perda de arrecadação de R$ 4,01 bilhões em 2018 a qual                 

deverá ser compensada com a redução de desonerações em outros setores” (INESC, 2018,             

p.4). A redução do PIS/Cofins levou uma perda de R$ 2,75 bilhões, e a revogação do                

Cide-combustíveis de R$ 1,25 bilhão (INESC, 2019).  

Na segunda forma, o governo fornece R$ 0,30 por litro de diesel de repasse de               

recursos do orçamento público para a Petrobras e importadoras privadas desde que estas             

pratiquem os preços determinados pelo governo. O impacto fiscal de tal medida é a perda               

estimada de R$ 9,5 bilhões em 2018. No entanto, os gastos diretos efetivos foram de R$ 4,81                 

bilhões em 2018 (INESC, 2019, p.22). 

Somente contando os gastos tributários, a previsão da Receita Federal é que eles             

possam alcançar os R$ 306,3 bilhões em 2019 (INESC, 2018). 
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No entanto, 

O que se deixará de arrecadar terá impactos importantes para o financiamento de             
políticas públicas de saúde, educação entre outras. No geral, os subsídios à            
produção mostram: i) o quanto os governos abrem mão de arrecadação para reduzir             
custos para o setor; ii) o quanto investem recursos públicos para apoiar o seu              
desenvolvimento, seja por meio de gastos orçamentários diretos, seja por meio de            
financiamentos subsidiados ou, ainda, por aportes de investimento público para          
empresas estatais, como no caso da Petrobras (INESC, 2018, p.2). 

 

Os subsídios à produção e consumo aos combustíveis fósseis desencadeiam impactos           

sutis, porém prejudiciais ao meio ambiente, que são difíceis de serem mensurados            

tecnicamente e politicamente. Como exemplifica o INESC (2018), os aportes que baixam o             

preço desses combustíveis, como a gasolina, podem se tornar um incentivo a compras de              

automóveis em detrimento ao uso e investimentos em transportes coletivos. Em 2016, os             

automóveis ocupavam 75% do espaço viário nos grandes centros urbanos enquanto os ônibus             

ocupavam apenas 9% e transportam 75% da população, ao passo que o primeiro transporta              

20%. De acordo com o Senado Federal brasileiro, o aumento de 10 centavos na tarifa do                

transporte público, política utilizada para financiar o setor, levaria a uma arrecadação de             

R$150 milhões por ano. Já se o aumento de 10 centavos fosse no valor da gasolina, a                 

arrecadação poderia atingir a cifra de R$ 600 milhões por ano (BRASIL, 2016), apesar desta               

medida ser regressiva no curto prazo, onerando, principalmente, a faixa mais pobre da             

população. 

Além disso, o consumo de combustíveis fósseis para transporte de cargas e urbano             

tem impactos ambientais, uma vez que emitem gases de efeito estufa. Em termo de emissões,               

impera a lógica de que quanto mais se consome combustível fóssil por uma certa modalidade               

de transporte, maiores são os impactos negativos a ela associados. Contudo, além do fator              

ambiental, a precificação dos combustíveis fósseis deve levar em conta outros efeitos, no             

caso do transporte, acidentes, a poluição veicular, os tempos de viagem e congestionamentos             

(INESC, 2019, p. 28). 

Diminuir o preço dos combustíveis fósseis por meio de reduções de alíquotas ou             

transferências diretas não levam em consideração custos e as externalidades ligadas a queima             
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destes combustíveis, a intensidade do uso e as consequências do uso excessivo. Adotar tal              

política acaba por dificultar a construção de projetos menos poluentes e, em alguns casos,              

menos danosos à saúde e qualidade de vida. 

Na verdade, os aportes ao setor fóssil representam uma grande despesa pública, por             

vezes desnecessárias, apenas servindo para aumentar a lucratividade; só contribuem para que            

a exploração e o consumo dos combustíveis fósseis aumentem; impossibilitam investimentos           

em alternativas renováveis; e restringem os recursos que poderiam ser usados em políticas             

públicas, principalmente no cenário brasileiro de crise econômica e importantes cortes de            

gastos públicos (INESC, 2019).  

Vale ressaltar que a precificação dos combustíveis fósseis está relacionado a diversos            

preços na economia e, consequentemente, à inflação. Logo, os bens que são locomovidos por              

grandes distâncias, alimentos, roupas, energia, eletrodomésticos e muitos outros produtos e           

serviços, são influenciados pelos preços do combustível fóssil. E, assim como as subvenções             

contribuem para aumentar a demanda e o uso de forma exagerada dos combustíveis fósseis e               

criam barreiras para alternativas mais verdes, os produtos afetados pelo seu preço podem ter              

os mesmos efeitos, colaborando para uma piora ambiental. 

Levantando a hipótese de que o setor de petróleo e gás mantivessem o patamar atual               

de produção sem subsídios, o INESC (2019) calcula que o governo brasileiro teria arrecadado              

mais R$ 22,89 bilhões somente em 2018. Ademais, o valor do subsídios em 2018, R$ 85                

bilhões, corresponde a um pouco mais de 1% do PIB deste mesmo ano (R$ 6,9 trilhões), 2,8                 

vezes o orçamento do Bolsa Família (R$ 30 bilhões), em torno de 2,1 vezes os recursos do                 

seguro-desemprego (R$ 39,5 bilhões) e 24 vezes o orçamento total do Ministério do Meio              

Ambiente (R$ 3,7 bilhões) (INESC, 2019). 

O que só comprova que os subsídios aos combustíveis fósseis são, na realidade, um              

fardo expressivo nos orçamentos estatais, demandando recursos que poderiam ser usados em            

outras áreas de grande relevância, e que, se retirados, geraria substancial bem-estar ambiental,             

fiscal e ganhos econômicos (ICTSD, 2017; INESC, 2018; COADY et al., 2017). Por fim, a               

International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) (2017), afirma que os            
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os subsídios “reforçam desigualdades entre os mais ricos e mais pobres, podendo causar             

sérias distorções na economia global. ” (ICTSD, 2017, p. 36) 

4.2 Imposto sobre o carbono no Brasil 

Como forma de concretizar sua NDC e instrumentalizar a Política Nacional sobre            

Mudança do Clima (PNMC), o Brasil se juntou, em 2014, ao Projeto Partnership for Market               

Readiness (PMR), do Banco Mundial, que reúne países outros 18 países e organizações             

internacionais que buscam impulsionar ações para mitigar as mudanças climáticas. O projeto            

estuda as possíveis consequências de se adotar um modelo de precificação de carbono no              

setor energético, na agropecuária e nos sete subsetores do Plano Setorial de Mitigação e              

Adaptação na Indústria de Transformação (siderurgia, cimento, alumínio, química, cal, vidro           

e papel e celulose). Com previsão para o término dos estudos em 2019, o projeto deve sugerir                 

a adoção de algum mecanismo de precificação caso existam evidências suficientes de que             

contribuam para a redução do custo de cumprimento das metas assumidas e é coerente com               

outras políticas públicas .  6

Segundo o BNDES (2018), no Brasil estuda-se implementar tanto o imposto sobre o             

carbono quanto um mercado de troca de papeis que representam o carbono, e que seriam               

negociados nas bolsas de valores de São Paulo e do Rio de Janeiro. Entretanto, o país parece                 

estar atrasado nesse sentido. Enquanto outros países latinos americanos, como Chile, México            

e Colômbia, já adotaram a tarifa sobre o carbono, o Brasil ainda não avançou nesse sentido.                

Tendo como base uma pesquisa realizada pela OCDE com 53 países, o Brasil ocupa a 50ª                

posição na adoção de instrumentos fiscais verdes, o que corresponde a 0,6% do PIB. Com a                

finalização dos estudos da PMR, o Brasil pode vir adotar a precificação do carbono em 2020,                

podendo aderir ao sistema de comércio de carbono ou imposto sobre as emissões (VIALLI,              

2018).  

Pensando no cenário brasileiro, inserir um tributo sobre as emissões de carbono teria             

que ser feito de forma simultânea aos reparos das distorções do sistema tributário existente,              

6 Em 2016, empresas do setor privado, de forma voluntária, formaram a Iniciativa Empresarial em Clima (IEC),                 
que conta com instituições como a Carbon Disclosure Project (CDP), Centro de Estudos em Sustentabilidade da                
Fundação Getulio Vargas (GVces), Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável           
(Cebds), Envolverde, Instituto Ethos e Rede Brasileira do Pacto Global das Nações Unidas, com o objetivo de                 
engajar outras instituições e contribuir com a adoção desta medida (GVCES, 2018). 
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de forma a manter (na verdade, tentar introduzir) o princípio tributário da neutralidade, uma              

vez que um novo imposto poderia gerar efeitos negativos na economia no curto prazo,              

causando uma retração da atividade econômica. Desta maneira, a adoção, além de vir             

acompanhada por reformas no sistema tributário, deveria vir seguida de políticas de estímulo             

à inovações tecnológicas, mais limpas e eficientes, bem como investimentos em           

infraestrutura. 

Em 2016, o Instituto Escolhas realizou um estudo preliminar no qual foram            7

considerados dois cenários para a adoção do imposto sobre as emissões de carbono,             

realizando-se uma análise de curto prazo com os valores monetários correspondentes ao ano             

de 2011, supondo que, para manter a competitividade, as exportações seriam ressarcidas pela             

arrecadação decorrente da tributação compensatória das importações.  

Para realizar as estimativas, o estudo utilizou a Matriz Insumo-Produto brasileira para            8

o ano de 2011, idealizada a partir do Sistema de Contas Nacionais e o Balanço Energético                

Nacional do mesmo ano, sendo o último utilizado para se obter dados sobre a energia               

consumida no processo produtivo na fabricação de insumos, de forma a considerar as             

emissões diretas e indiretas em toneladas equivalentes de petróleo através das relações            

produtivas. Depois, a quantidade de energia em toneladas equivalentes de petróleo foram            

convertidas em quantidade de emissões de GEE através dos coeficientes de emissão de CO2              

das fontes de energia do IPCC . Adicionalmente, foram estimadas as elasticidades preço da             9

demanda dos produtos considerados na Matriz Insumo-Produto após as alterações propostas           

no estudo. Com isso, a pesquisa tentou mostrar as consequências de curto prazo da adoção do                

imposto sobre o carbono no Brasil, analisando os efeitos sobre o PIB, emprego, salários,              

emissão de CO2 e arrecadação de tributos. 

7 Entidade civil que estuda os impactos econômicos, sociais e ambientais de medidas sustentáveis, formada por 
uma equipe que conta com físicos, advogados, economistas, entre outros. 
 
8A Matriz de Insumo-Produto proporciona uma visão detalhada da estrutura produtiva e permite avaliar o grau                
de interligação setorial da economia e também os impactos de variações na demanda final dos produtos,                
mediante a identificação dos diversos fluxos de produção de bens e serviços.  
 
9 A metodologia do IPCC separa o cálculo dos gases do efeito estufa da seguinte forma: emissão de CO2 a partir                     
do teor de carbono dos combustíveis; emissão de CH2, N2O, NOx e CO a partir do consumo do energético                   
organizado por setor da economia.  
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No primeiro cenário, estudou-se a taxação sobre o carbono com base nas práticas             

internacionais e com o preço estabelecido em US$ 10 e US$ 50 por tonelada de CO2 (os                 

valores convertidos utilizados na pesquisa foram de R$31,15 e R$155,77, respectivamente).           

A adoção do imposto sobre carbono sob estas condições teria os seguintes resultados: 

 

 
 

 
 

Considerando a taxa de US$ 10, ceteris paribus, deveria se verificar pequenas quedas             

do PIB, salário e emprego, sendo de 0,19%, 0,16% e 0,21%, respectivamente. No caso da               

taxa de US$ 50, as quedas seriam mais abruptas, de 0,94% do PIB, 0,79% dos salários e                 

1,03% de empregos. No entanto, teria-se um crescimento da arrecadação com tributos            

indiretos de 1,57% com o preço de US$ 10, e 7,76% com o preço de US$ 50. Considerando o                  

imposto de US$ 10 sobre setores intensivos em emissões de carbono poderia gerar R$ 10,4               
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bilhões de arrecadação e uma redução de R$ 1,5 bilhão de outros impostos (o imposto sobre o                 

carbono pode extinguir impostos distorcidos), sendo a arrecadação líquida de R$ 8,9 bilhões.             

Já com uma taxa de US$ 50, a arrecadação seria de R$ 51,3 bilhões deduzida de R$ 7,4                  

bilhões de outros impostos, chegando-se a uma arrecadação líquida de R$ 44,1 bilhões. 

Quanto às emissões de CO2, a política poderia causar a redução de, aproximadamente,             

1,2 milhões de toneladas de carbono a US$ 10, e, aplicando a tarifa mais elevada, a queda                 

poderia chegar a 6 milhões de toneladas. Se observarmos por setor, as reduções seriam              

maiores no setor energético, no setor de alimentos e bebidas e no setor de transporte terrestre.                

Nos gráficos abaixo podemos visualizar: 

Gráfico 14 - Redução das emissões de CO2 na economia com o imposto sobre o carbono 
(em tCO2 e %, 2011) 
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Assim, podemos constatar que a taxação sobre o carbono, tal como a experiência             

internacional já nos mostrou, ocasionaria uma redução do PIB, salários e nível de emprego.              

Essas quedas ocorreriam, principalmente, nos setores intensivos em emissões de carbono,           

visto que o imposto reduz a atividade econômica desses setores e, consequentemente, a             

produção deles tendem a cair, atingindo o nível de salários e empregos. No entanto, haveriam               

efeitos positivos, como uma elevação da arrecadação e a redução na geração de CO2 na               

economia (INSTITUTO ESCOLHAS, 2016). 

O segundo cenário traçado pelo estudo é a taxação de carbono e substituição do              

PIS/Cofins por um IVA. A escolha do PIS/Cofins se deu em virtude de sua incidência               

cumulativa, de modo que o estudo realizado calculou os custos de sua substituição por um               

IVA, o que levaria a uma queda de R$ 37,4 bilhões de arrecadação, advindo da adesão de um                  

IVA que iria restaurar somente a receita proveniente da incidência sobre as vendas para             

consumidores finais e não a incidência cumulativa do PIS/Cofins na cadeia produtiva. Ainda,             

considerou-se que as diversas alíquotas incidentes na venda ao consumidor final seriam            

trocadas por uma única alíquota do IVA, no valor de 6,63% para todos os bens e serviços. 

Desta forma, considerando as mesmas condições usadas no primeiro cenário, o           

segundo também supõe que o imposto sobre o carbono geraria uma receita proporcional à              
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queda da arrecadação decorrente da substituição do PIS/Cofins. Para tal, a taxa deveria ser              

estipulada em US$ 35,68, isto é, R$ 111,14, por tonelada de carbono. 

Na tabela a seguir são apresentados os efeitos da aplicação do imposto sobre o              

carbono sobre PIB, emprego, salários e arrecadação: 

 

Segundo o estudo referido, os efeitos sobre o PIB, salário e número de emprego seria               

positivo, uma vez que a política combinada promoveria o IVA, que compensaria a retração da              

atividade econômica causada pela taxação do carbono. O efeito sobre o PIB seria o seu               

crescimento de R$ 17,4 bilhões, um aumento de 0,47%. Os salários teriam um aumento de              

0,41% e o nível de emprego, uma elevação de 0,53%. Já a arrecadação líquida seria               

expandida em 0,92%, correspondente a R$ 5,2 bilhões provenientes da maior atividade            

econômica sobre a receita.  
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No tocante às emissões de carbono, os setores que mais reduziriam suas emissões             

seriam os de transporte terrestre e o energético, que, juntos, deixariam de emitir em torno de                

3 milhões de toneladas de dióxido de carbono de um total de 4,2 milhões de toneladas do                 

poluente. 

Quando são analisados os impactos sobre o produto por setores após acatamento da             

política combinada, o setor que mais se beneficiaria desta política seria o têxtil, no qual a                

produção cresceria 3,37%. Já o setor que seria mais prejudicado seria o de transportes              

terrestres, setor intensivo em emissões de carbono, que apresentaria uma baixa de 0,05% em              

sua produção. Quanto aos mais de 532 mil empregos gerados, mais de 470 mil estariam nos                

setores de comércio e serviços, têxtil, agropecuária e outras indústrias, e um único setor, o de                

transporte terrestre, teria um resultado negativo, com a perda de 1745 postos de trabalho. 
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CONCLUSÕES 

O presente trabalho buscou apresentar os impactos econômicos, sociais e ambientais           

dos subsídios aos combustíveis fósseis, apresentando os mesmos impactos no caso da adoção             

de um imposto sobre o carbono, e os desdobramentos dessas políticas, sobretudo no Brasil.  

Diante cenário ambiental delineado ao longo das últimas décadas, especialmente          

pelas ações humanas e seus impactos na busca pelo crescimento econômico, em que uso de               

hidrocarbonetos se tornou intenso, inúmeras conferências, convenções e protocolos         

internacionais formulam medidas para mitigar as mudanças climáticas. Mas o que se constata             

é a piora do meio ambiente e de sua degradação, o que exige esforços mais contundentes para                 

que as metas elaboradas sejam alcançadas. Contudo, mesmo com os compromissos de            

diminuição dos aportes aos combustíveis fósseis assumidos por muitas economias mundo           

afora diante dos alertas ambientais, o que se tem constatado é a tomada de sentido inverso a                 

tal objetivo, com o aumento destes subsídios. Se considerarmos as 20 maiores economias do              

mundo, entre 2013 e 2014, os aportes foram de US$ 444 bilhões por ano. No Brasil, entre                 

2013 e 2017, o montante, considerando somente os subsídios em gastos tributários e gastos              

diretos, foi de R$  342,7 bilhões, média de R$ 68,54 bilhões por ano. 

No decorrer deste trabalho, atesta-se que os subsídios à cadeia produtiva dos            

combustíveis fósseis têm como principal objetivo favorecer o setor de modo que ele obtenha              

maiores lucros. Quando destinados ao consumidor, a finalidade é reduzir o preço dos             

combustíveis, seja para o transporte público, privado ou de cargas, e reduzir o preço da               

geração do setor energético, de modo a não pressionar a inflação. Dessa forma, retirar os               

suportes do setor fóssil, seja para a produção seja para o consumo, ou implementar um               

imposto sobre as emissões de carbono, trariam efeitos diretos nos preços do petróleo e seus               

derivados, como a gasolina e o diesel, e, consequentemente, pode ter importantes implicações             

econômicas e sociais. 

Reformar as concessões de subsídios aos combustíveis fósseis requer uma avaliação           

de quais subsídios são mais impactantes e “mais custosos, equivocados e injustos do ponto de               

vista socioambiental, assim como aqueles que são de eliminação mais factível no curto e              

médio prazos” (INESC, 2018, p.20). Entretanto, sua eliminação só ocorrerá em um ambiente             
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político mais favorável, em que se tenha opções ambientais, econômicas e sociais à             

substituição do uso de combustíveis fósseis por outras fontes. Ainda, reduzir e,            

eventualmente, extinguir esses aportes exige um esforço conjunto de entidades e instituições            

dada as barreiras e a complexidade de tal ação. Umas das maiores barreiras são os grupos de                 

interesse organizados e poderosos e a própria população, que acredita que esta política é mais               

benéfica que maléfica para o conjunto da sociedade devido às percepções equivocadas e a              

desinformação sobre o tamanho e a eficácia dos aportes a estes combustíveis no apoio ao               

desenvolvimento, bem como as consequências econômicas, ambientais e sociais 

A persistência dos subsídios aos combustíveis fósseis é um grande obstáculo de            

estímulos e inversões em uma economia mais sustentável, com fontes mais verdes e             

renováveis, além de diminuírem a competitividade das medidas de baixo carbono. Ademais,            

os orçamentos governamentais são onerados, impedindo-os de serem usados de uma maneira            

mais eficiente e em outras áreas importantes; distorcem os preços e incitam a sobre              

exploração, produção e consumo dos combustíveis fósseis; danifica a saúde pública e            

aumentam a desigualdade. As subvenções dos países aos combustíveis fósseis e sua indústria             

acabam por inviabilizar o comprimento das metas climáticas, além de representarem,           

economicamente, uma remuneração aos produtores que geram externalidades negativas à          

população e aos ecossistemas. No Brasil, o valor dos subsídios em 2018, R$ 85 bilhões,               

corresponde a um pouco mais de 1% do PIB deste mesmo ano, 2,8 vezes o orçamento do                 

Bolsa Família, duas vezes os recursos do seguro-desemprego e 24 vezes o orçamento total do               

Ministério do Meio Ambiente. 

Como pudemos observar com as estimativas feitas no caso da implementação do            

imposto sobre o carbono no Brasil, o setor do transporte rodoviário seria o mais prejudicado               

pela aplicação da medida, demonstrando a sensibilidade do setor quanto ao preço dos             

combustíveis fósseis, sobretudo o diesel. Essa sensibilidade é evidenciada pelos protestos           

contrários aos aumentos do preço do combustível por parte da população, como ocorreu no              

Brasil e na França em 2018 e no Equador neste ano.  

É evidente que a redução das emissões de GEE só irão ocorrer após a sociedade               

passar por uma mudança em seus padrões de consumo. Essa transição só será possível com o                

fim dos subsídios e quando os preços dos combustíveis fósseis refletirem os custos reais da               
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produção e das externalidades decorrentes de sua produção e uso, como pode acontecer com              

adoção de tarifas sobre o carbono. Quando esses preços se elevarem, a economia de baixo               

carbono seria a solução natural, estimulando o crescimento do uso de fontes renováveis             

(WATANABE; LEITÃO; FERREIRA, 2018, p.2). 

Para que tal transição possa ocorrer, a implementação do imposto sobre o carbono             

deve manter o princípio econômico da neutralidade tributária, isto é, a criação de um imposto               

sobre o carbono tem que vir acompanhado por outras medidas, como uma reforma tributária,              

para que não se aumente a carga tributária nacional. Realizada dessa forma, os cálculos do               

FMI apontam para uma receita cerca de 2,6% do PIB global. No caso do Brasil, o resultado                 

agregado seria positivo, com o crescimento do PIB, da arrecadação e do número de cargos de                

trabalho no curto prazo, acompanhados por uma redução das emissões de carbono.  

Apesar de parecer uma quimera, a proposta de uma taxação do carbono ou a redução               

dos subsídios aos combustíveis fósseis após uma greve dos caminhoneiros justamente pelo o             

aumento de seu preço, a questão exige uma ampliação da análise, uma vez que esta greve                

evidenciou a necessidade de inversões em outros modelos logísticos menos dependentes das            

rodovias e dos combustíveis fósseis. Embora não seja possível prever se o preço do petróleo e                

seus derivados irão cair no futuro, o que se questiona é até quando a população vai conseguir                 

arcar com tal política, afinal, “subsidiar a conta do consumo do diesel vai custar caro demais                

para a sociedade, para o clima e só fará o país adiar os investimentos que precisam ser feitos                  

hoje para que estruturemos as bases de uma economia de baixo carbono” (WATANABE;             

LEITÃO; FERREIRA, 2018, p.7).  

Assim, eliminar subsídios aos combustíveis fósseis ou instituir uma taxa sobre as            

emissões de carbono exige planejamento e políticas públicas capazes de incentivar outras            

fontes mais viáveis no ponto de vista econômico, social e ambiental. Se tratando de um               

sistema ainda muito baseado no uso dos combustíveis fósseis, substituí-los requerem           

investimentos em inovações, infraestrutura e em outras fontes de energia. Outra medida que             

poderia ser tomada é o desenvolvimento regional, para que não se dependesse dos transportes              

de grandes distâncias e promovesse uma melhora socioeconômica e ambiental das regiões por             

estímulos do comércio e consumo de produtos locais. Estes investimentos seriam de longo             
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prazo, o que faz do corte aos seus subsídios uma medida que necessita de tempo para ser                 

efetuada para que a sociedade não arque com os impactos das variações dos preços.  

Da mesma forma, implementar uma tarifa sobre as emissões de carbono também            

exigem que investimentos no mesmo sentido sejam realizados juntamente com as medidas já             

citadas, porém adotá-los podem gerar recursos que podem ser usados para se realizar a              

transição para uma economia de baixo carbono e trazer melhorias para sistemas tributários             

distorcidos. Com investimentos ocorrendo e tornando as opções mais sustentáveis mais           

viáveis economicamente, a mudança do padrão de consumo da população também pode            

ocorrer de maneira mais ampla, superando uma das principais barreiras para a adoção de tais               

atos. Entretanto, tais mudanças não podem ser ignoradas por muito mais tempo para serem              

implantadas diante as metas estipuladas em acordos e a urgência ambiental. 
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