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“Andar é o ato mais familiar ao seringueiro: 

Medir o tempo em horas de caminhada, 

Enquanto observa a natureza em silêncio 

E realiza seu trabalho cotidiano no interior da mata... 

 

Onde o silêncio talvez seja o  

Fato mais constante no 

Cotidiano de uma colocação
1
. 

 

Tem medo de estranhos 

E sua linguagem é 

Quase incompreensível, 

Em função do número restrito 

De expressões que conhece. 

 

 

 

                                   
1 Nas reservas extrativistas situadas na Amazônia, a colocação é a unidade básica da exploração produtiva dos 

seringais, onde se localizam sua casa, as seringueiras e a área de caça, coleta e pesca. Tais unidades congregam 

simultaneamente formas de uso comum e de utilização privada de um estoque estabelecido de recursos naturais. 
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Para os povos da floresta, 

Mais do que para qualquer 

População do planeta, 

Conservar os ecossistemas 

Amazônicos 

É urgente e vital. 

(Mary Helena Allegretti, 1989). 
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NOTA PRÉVIA 

 

O presente estudo corresponde à dissertação elaborada sob a orientação do Professor Dr. 

Fernando Araújo, como requisito para obtenção do grau de Mestre em Ciências Jurídico-

Ambientais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. 

Considerando que o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em Lisboa em 16 de 

dezembro de 1990, e modificado por Protocolo recente, prevê um período de transição para 

sua plena entrada em vigor em todos os países que compõem a comunidade de quase 200 

milhões de pessoas, nos três continentes, que tem o português como língua oficial; 

permanecem, até o momento, as duas formas de grafia da língua portuguesa: a de Portugal e a 

do Brasil, adotando-se neste trabalho a grafia brasileira, melhor conhecida pela autora em face 

de sua nacionalidade. 

Naturalmente que as citações diretas de autores portugueses foram transcritas na grafia 

portuguesa, em respeito às regras pertinentes. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem como foco o desafio do desenvolvimento sustentável, analisando a 

possibilidade ou não de compatibilização da conservação ambiental com o desenvolvimento 

das comunidades tradicionais, no âmbito das reservas extrativistas brasileiras. 

Acerca do tema, duas correntes doutrinárias são estudadas: a dos preservacionistas, que 

defendem a conservação da natureza sem qualquer tipo de intervenção humana; e a dos sócio-

ambientalistas, que defendem a criação de políticas de conservação trabalhadas junto às 

populações, sem expulsá-las. 

Neste contexto, realiza-se, à luz da Economia do Ambiente, um amplo debate acerca do uso 

dos recursos comuns e dos riscos da sobre-exploração e do sub-investimento, oriundos de sua 

disputa desenfreada e despreocupada com o futuro. 

Para tanto, é abordada, no presente trabalho, a problemática da “Tragédia dos Comuns” ou 

“Tragédia dos Baldios”, a partir da construção doutrinária de Hardin, no sentido de que a 

superpopulação sobre os recursos de uso comum geram o “congestionamento” no uso destes, 

até sua completa exaustão. 

Ocorre que, afastando a visão catastrófica de Hardin, admite-se a existência de formas 

alternativas de propriedade como saídas para evitar o esgotamento dos recursos naturais de 

uso comum. 

Dentre tais formas alternativas de propriedade, são estudadas, a partir das diretrizes do 

Teorema de Coase, as reservas extrativistas brasileiras, apontadas como espécie de solução 

intermédia de coordenação entre as comunidades locais e a Administração, com vistas a 

compatibilizar a conservação ambiental e o desenvolvimento social e econômico. 

Palavras-chave: desenvolvimento sustentável, populações tradicionais, conservação 

ambiental, reservas extrativistas, “Tragédia dos Comuns”, Teorema de Coase. 

 



 

9 

 

ABSTRACT 

 

The present study focuses on the challenge of sustainable development, analyzing the 

possibility or not to reconcile environmental conservation with the development of traditional 

communities in the context of extractive reserves in Brazil. 

About the theme, two current doctrines are studied: that of the preservationists, who argue the 

conservation of nature without any human intervention, and the socio-environmentalists, who 

advocate the creation of conservation policies worked together on the population, without 

kicking them out. 

In this context, takes place in the light of Environmental Economics, a broad debate about the 

use of common resources and the risks of over-exploitation and under-investment, comes 

from his reckless and unbridled race to the future. 

Therefore, it is addressed in this work, the problem of the "Tragedy of the Commons", from 

the doctrine of Hardin Construction, in the sense that overpopulation on the common-pool 

resources generate the "congestion" of the use of them, until its complete exhaustion. 

Happens that, away from the nightmarish vision of Hardin, admits the existence of alternative 

forms of property as important to prevent the depletion of natural resources in common use.  

Among such alternative forms of ownership, the extractive reserves in Brazil are studied from 

the guidelines of the Coase Theorem, identified as a kind of intermediate solution of 

coordination between local communities and the administration, in order to reconcile 

environmental conservation and social and economical development. 

Keywords: sustainable development, traditional populations, environmental conservation, 

extractive reserves, "Tragedy of the Commons," Coase Theorem. 
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RÉSUMÉ 

 

La présente étude se concentre sur le défi du développement durable, en examinant si oui ou 

non à concilier préservation de l'environnement avec le développement des communautés 

traditionnelles, les réserves extractives au Brésil. 

A propos de la question, deux tendances doctrinales sont étudiées: celle de la préservation, qui 

soutiennent la conservation de la nature sans aucune intervention humaine, et la socio-

écologistes, qui préconisent la création de politiques de conservation ont travaillé ensemble 

sur la population, sans les expulser  

Dans ce contexte, prend place à la lumière de l'économie environnementale, un large débat sur 

l'utilisation des ressources communes et les risques de surexploitation et de sous-

investissement, de son différend avec l'avenir sauvage et insouciante. 

Par conséquent, il est abordé dans le présent travail, la question de la «tragédie des communs» 

ou «tragédie des communs», des travaux académiques de Hardin, dans le sens que la 

surpopulation sur les ressources à l'usage commun de générer la "congestion" dans leur 

utilisation, jusqu'à son épuisement complet. 

Il arrive que, loin de la vision catastrophique Hardin, admet l'existence d'autres formes de 

propriété comme des sorties pour éviter l'épuisement des ressources naturelles dans l'usage 

commun. 

Parmi d'autres formes de propriété de cette, sont étudiés, sur la base des directives du 

théorème de Coase, les réserves extractives au Brésil, identifié comme une sorte de solution 

intermédiaire de la coordination entre les collectivités locales et l'administration, afin de 

concilier préservation de l'environnement et le développement social et économiques. 

Mots-clés: développement durable, des populations traditionnelles, la conservation de 

l'environnement, les réserves d'extraction, «Tragedy of the Commons,« théorème de Coase. 
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ABSTRAKT 

 

Die vorliegende Studie konzentriert sich auf die Herausforderung der nachhaltigen 

Entwicklung, die Analyse der Möglichkeit oder nicht zur Erhaltung der Umwelt mit der 

Entwicklung der traditionellen Gemeinschaften im Kontext von mineralischen Reserven in 

Brasilien zu versöhnen.  

Über das Thema werden zwei aktuelle Lehren untersucht: die der Denkmalschützer, die den 

Schutz der Natur argumentieren ohne menschliches Zutun, und die sozio-Umweltschützer, die 

die Schaffung von Maßnahmen zur Bestandserhaltung arbeiteten gemeinsam an der 

Bevölkerung, ohne sie rauszuschmeißen befürworten. 

In diesem Zusammenhang erfolgt im Lichte der Umweltökonomie, eine breite Debatte über 

die Nutzung gemeinsamer Ressourcen und die Risiken der Überfischung und unzureichende 

Investitionen, stammt aus seiner rücksichtslosen und ungezügelten Wettlauf um die Zukunft. 

Daher ist es in diesem Werk, das Problem der "Tragedy of the Commons", aus der Lehre von 

Hardin Bau gerichtet, in dem Sinne, dass die Überbevölkerung auf der Common-Pool-

Ressourcen der "Stau" der von ihnen Gebrauch zu erzeugen, bis seiner völligen Erschöpfung. 

Passiert das, weg von der alptraumhaften Vision von Hardin, räumt die Existenz alternativer 

Formen des Eigentums als wichtig, die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen in 

gemeinsamen Nutzung zu verhindern. 

Zu solchen alternativen Formen des Eigentums, sind die mineralischen Reserven in Brasilien 

aus den Richtlinien des Coase-Theorem, als eine Art Zwischenlösung der Koordinierung 

zwischen den Kommunen und der Verwaltung identifiziert studiert, um Umweltschutz und 

soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Einklang zu bringen. 

Stichwort: nachhaltige Entwicklung, traditionelle Bevölkerung, Umweltschutz, mineralischen 

Reserven, "Tragedy of the Commons", Coase-Theorem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante o século XX, predominou a idéia do crescimento sem limites. Reputa-se que este 

tenha sido o período mais anti-malthusiano da história humana. 

Mas no final daquele século e início do século XXI, a humanidade começou a se conscientizar 

que os recursos naturais são escassos, incluindo o meio ambiente no rol de suas preocupações. 

Isto porque, se de um lado, temos que crescer, de outro, a natureza não suporta a prosperidade 

no ritmo atual. Surge então um dilema: como conciliar a exigência política de justiça, ou seja, 

um nível de vida digno e prazeroso com acesso ao consumo, com a necessidade de 

preservação do meio ambiente? 

Em busca de tal resposta, em 1987, o relatório Nosso futuro comum, da Comissão Brundtland 

das Nações Unidas propôs o conceito de desenvolvimento sustentável, como sendo “aquele 

que procura atender às necessidades e aspirações do presente sem comprometer a capacidade 

de atender às do futuro”. 

Surge então o grande desafio das gerações presentes: Como alcançar o desenvolvimento 

sustentável? 

Apesar do caráter aparentemente questionável do conceito, o relatório de Brundtland chamou 

a atenção do mundo sobre a necessidade de se encontrar novas formas de desenvolvimento 

econômico, com menos impactos ao meio ambiente, definindo em seu texto três princípios 

básicos do desenvolvimento sustentável a serem cumpridos: eficácia econômica, proteção 

ambiental e equidade social. 

O que significa que, para a realização do desenvolvimento sustentável, necessário se faz 

impulsionar o crescimento econômico, conciliando-o com o meio ambiente e o 

desenvolvimento social, de modo a alcançar o bem-estar e a qualidade de vida. 
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Aos três princípios acima referidos, hoje se acrescentou como princípio do desenvolvimento 

sustentável, segundo Monédiaire, o respeito às culturas
2
.  

Com efeito, o próprio art. 22 da Declaração do Rio de Janeiro enuncia que: 

“Os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades locais, têm um 

papel vital no gerenciamento ambiental e no desenvolvimento, em virtude de seus 

conhecimentos e de suas práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar 

adequadamente sua identidade, cultura e interesses, e oferecer condições para sua efetiva 

participação no atingimento do desenvolvimento sustentável.”
3
 

Do enunciado acima, infere-se que não há desenvolvimento sustentável sem levar-se em conta 

o espaço das populações tradicionais e seu modo de vida. 

Neste cenário, a permanência e o desenvolvimento de comunidades locais no interior de áreas 

de conservação ambiental constitui tema bastante discutido, atualmente, em todo o mundo, 

entre ambientalistas, economistas, pesquisadores, gestores e representantes da sociedade civil 

em geral. 

“É possível compatibilizar a conservação ambiental com o desenvolvimento das comunidades 

tradicionais?”- A abordagem do desenvolvimento sustentável a partir desse problema, no 

âmbito das reservas extrativistas no Brasil, é o objeto do presente estudo. 

Conforme demonstra a História, as políticas de conservação da natureza, na maioria dos 

países, têm sido alicerçadas no afastamento das pessoas de seus territórios, a fim de torná-los 

espaços preservados. 

Na análise da questão, duas correntes se destacam: a dos preservacionistas, e a dos sócio-

ambientalistas. 

Em linhas gerais, os primeiros são aqueles que “defendem que para conservar a natureza é 

necessário demarcar áreas naturais e mantê-las sem qualquer tipo de intervenção humana, 

salvo aquelas capitaneadas pelo conhecimento técnico e científico, no interesse da própria 

                                   
2 Monédiaire, G. (2006), 72. 
3Declaração do Rio de Janeiro (1992), disponível no endereço eletrônico  
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340141992000200013&script=sci_arttext, acesso em 09.11.10, às 

18:24h. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340141992000200013&script=sci_arttext
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conservação.”
4
 Já os sócio-ambientalistas, defendem a implementação de políticas de 

conservação trabalhadas junto às populações locais, sem expulsá-las 

Neste contexto, surge a Economia do Ambiente, com a finalidade de “equacionar o problema 

da escassez dos recursos naturais e da melhoria da qualidade de vida, mantendo o processo 

produtivo”
5
 Afinal, a contemporaneidade deixa transparecer que os recursos de uso comum 

são cada vez mais objeto de “congestionamento” ou “rivalidade”. 

Diante disso, questiona-se: a permanência e o desenvolvimento das comunidades locais em 

áreas protegidas constitui um ideal, distante da realidade, na medida em que estas não 

poderiam exercer qualquer poder de exclusão sobre os recursos comuns, bem assim 

disputariam seu uso ao máximo (sobre-exploração), sem preocupar-se com investimentos 

(sub-investimento)? 

Publicado em 1968, o artigo de Garret Hardin, intitulado “The Tragedy of the Commons”
6
 

(“A Tragédia dos Comuns” ou “A Tragédia dos Baldios”), tornou-se um marco para os 

estudos sobre o manejo dos recursos de uso comum (commons). Ressalte-se que, ainda hoje, 

continua sendo amplamente discutido, tanto pelos que se contrapõem à idéia do autor, 

apresentando experiências bem-sucedidas de sistemas comunais, como por aqueles que 

corroboram a tese de que os recursos comuns estão fadados à completa ruína. 

Hardin, da mesma forma que Ehrlich (1969), ambos filiados à corrente malthusiana, foi 

divulgador de uma visão catastrófica e fatalista das conseqüências da superpopulação sobre os 

recursos de uso comum, para tanto se utilizando de uma alegoria sobre o “congestionamento” 

no uso de terrenos baldios por pastores, com a finalidade de pastejo de seus animais. 

Para Hardin (1968), o raciocínio de que cada um busca o seu próprio interesse em uma 

sociedade que acredita no livre acesso aos recursos de uso comum ocasiona o sobreuso e a 

completa exaustão destes recursos. Sendo assim, ele propõe como soluções para o problema: a 

privatização ou a transformação dos recursos comuns em propriedades públicas. 

                                   
4 Silva, D. & J.C. Bastos Silva Filho (2008), 370-371. 
5 Derani, C. (1997), 107. 
6 Hardin, G. (1968). 
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No entanto, “Hardin descarta a possibilidade de existirem grupos auto-organizados com 

capacidade para manejar os recursos de uso comum ao invés de explorá-los de maneira 

descontrolada”.
7
 

Ocorre que, conforme acentuam Elinor Ostrom e Frank van Laerhoven, muitas formas 

alternativas de propriedade tem sido encontradas como saídas para evitar a questão 

identificada por Hardin, pois existe um “mundo de nuances entre o Estado e o Mercado”.
8
 

É exatamente dentre essas formas alternativas, que suscitamos através do presente estudo, a 

análise jurídico-econômica das chamadas Reservas Extrativistas, as quais foram criadas no 

Brasil em atendimento aos anseios das populações tradicionais de seringueiros da Amazônia, 

como uma espécie de inovação no âmbito do direito de propriedade e uso da terra, bem assim 

uma solução viável à implementação da conservação ambiental. 

Afinal, embora as mencionadas reservas sejam de domínio público da União, seu uso é 

concedido a populações extrativistas tradicionais através de um contrato de concessão de 

direito real de uso, mediante o qual é facultado a particulares, reunidos em uma associação, a 

utilização privativa e comunal de um bem público, conforme sua destinação, estabelecida em 

planos de manejo e regulamentos de uso. 

Emerge, desta forma uma “linha de investigação e reflexão que parte do ‹‹Teorema de 

Coase››, passa por Robert Ellickson e, convertida já numa investigação amplíssima sobre as 

potencialidades de ‹‹normas sociais›› informais, culmina em Elinor Ostrom.”
9
 

A partir das diretrizes de Coase, busca o presente estudo enfrentar a questão do acesso e uso 

dos recursos naturais no Brasil, um grave problema de gestão ambiental que permanece na 

atualidade, com a finalidade de analisar a viabilidade ou não de conciliação da conservação do 

ambiente com a permanência e o desenvolvimento das comunidades locais em áreas 

protegidas. 

                                   
7 Rodrigues, C. (2006), 3. 
8 Ostrom, E. & F. Van Laerhoven (2007), 3-28. 
9 Araújo, F. (2008), 102. 
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Sem pretensões de encontrar soluções definitivas para toda a complexidade de problemas 

relacionados ao tema, o trabalho se divide em seis capítulos, além desta introdução e da 

conclusão. 

No primeiro capítulo, são trazidos conceitos introdutórios relativos ao Direito Ambiental 

Econômico, ao Direito Econômico, ao Direito Ambiental e à qualidade de vida. Além disso, 

situa-se os temas do meio ambiente e da economia nos ordenamentos jurídicos do Brasil e de 

Portugal, para em tópico específico, ser abordado o tema da Economia do Ambiente. 

No segundo capítulo, é realizada uma ampla abordagem acerca do desenvolvimento 

sustentável, seu conceito, origem história e princípios, sendo introduzida a questão da 

“Tragédia dos Baldios ou Comuns”, como um dos dilemas clássicos da sustentabilidade, 

referente ao acesso livre e não-regulamentado aos recursos comuns. Neste capítulo, inicia-se 

ainda o tratamento do desenvolvimento sustentável sob a ótica econômica, trazendo-se, por 

último, o entendimento de economistas de mainstream acerca da sustentabilidade. 

No terceiro, por sua vez, são apresentados os limites biofísicos ao crescimento econômico nas 

perspectivas Malthusiana, da Economia Neoclássica e Ecológica, apontando-se suas 

diferenças, para ao final, trazer à tona a temática da Economia do Desenvolvimento 

Sustentável. 

No quarto capítulo, por seu turno, é apresentado o problema da compatibilização da 

conservação ambiental com o desenvolvimento das comunidades tradicionais, como enfoque 

de estudo desse novo paradigma de desenvolvimento. Para tanto, são indicados alguns 

conceitos preliminares ao mencionado enfoque, concernentes a populações tradicionais, 

reservas extrativistas e recursos comuns. 

No quinto, é realizada uma análise da questão sob a ótica da Economia, quando são 

apreciados os problemas das externalidades, dos custos de transação, das falhas de mercado e 

da “Tragédia dos Comuns” ou “Tragédia dos Baldios”. 
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No sexto, a Reserva Extrativista é apontada como uma espécie de solução intermédia de 

coordenação entre as comunidades locais e a Administração, com vistas a compatibilizar a 

conservação ambiental e o desenvolvimento social econômico. 

Por derradeiro, após todas estas divagações reflexivas, são realizadas algumas considerações 

finais em forma de conclusão. 
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CAPÍTULO 1- MEIO AMBIENTE E ECONOMIA 

 

1.1. Considerações Introdutórias 

 

“O campo da Economia que aplica a teoria econômica a questões ligadas ao manejo e a 

preservação do meio ambiente é chamado de Economia Ambiental ou Economia do Meio 

Ambiente.”
10

 

Nesse sentido, a Economia do Ambiente busca uma mudança de paradigma em relação à 

economia tradicional, passando a preocupar-se com a exploração racional dos recursos 

naturais, considerados até então como ilimitados e renováveis. 

Como explica Derani, “A economia ambiental analisa os problemas ambientais a partir do 

pressuposto de que o meio ambiente- precisamente a parte dele que pode ser utilizada nos 

processos de produção e desenvolvimento da sociedade industrial- é limitado, 

independentemente da eficiência tecnológica para sua apropriação. O esgotamento dos 

recursos naturais, responsável pela assim chamada crise do meio ambiente, é identificado em 

duas clássicas tomadas: com o crescente consumo dos recursos naturais (minérios, água, ar, 

solo, matéria-prima) como bens livres (free gifts of nature) e com os efeitos negativos 

imprevistos das transações humanas.”
11

 

Mas, qual a relação entre a Economia e o Meio Ambiente? 

Em termos específicos, a Economia depende do ambiente natural para três diferentes 

finalidades:
12

 

                                   
10 Costa, S.S.T (2005), 16/2, 301. 
11 Derani, C. (1997), 107. 
12 Hussen, A. (2004), 3. 
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1)A extração de recursos não-renováveis (como combustíveis fósseis e minério de ferro) e a 

colheita de recursos renováveis (como produtos agrícolas e florestais) para serem utilizados 

como fatores de produção; 

2)A eliminação e a assimilação de resíduos; 

3) O consumo de amenidades ambientais (como a prática de canoagem, a observação das 

aves, a realização de caminhadas e trilhas nos parques nacionais, etc). 

Em síntese, podemos dizer que a Economia relaciona-se com o meio ambiente para três 

distintos fins: extração de matérias-primas, eliminação de resíduos e consumo de amenidades. 

Observe-se, no entanto, que essas utilidades oferecidas pelo meio ambiente podem entrar em 

conflito entre si. Assim, se a água de um rio é receptora de resíduos advindos de uma 

indústria, torna-se, de outro lado, inadequada ao consumo. 

Destarte, podemos concluir que “os recursos naturais são, em sua maioria, escassos e 

apresentam possibilidades de usos alternativos. Como alocar eficientemente esses recursos é, 

portanto, um problema tipicamente econômico.”
13

 

Nesse sentido, fundamental para o estudo da Economia Ambiental é o problema da escassez. 

Afinal, a Humanidade se encontra agora em face de uma dupla realidade: a necessidade de 

recursos naturais e a escassez e irrenovabilidade de alguns bens ambientais.
14

 Desse modo, 

cabe à economia realizar uma compatibilização entre essas duas realidades. 

Com efeito, até a década de 60, teorias clássicas do desenvolvimento econômico defendiam “a 

busca do crescimento econômico sem atentar para seus efeitos sociais e ambientais diversos.” 

Mas, a partir de então, quando o ambiente natural deu mostras de saturação, as teorias 

econômicas passaram a ser revisitadas para incorporarem a idéia de desenvolvimento 

sustentável.
15

 

                                   
13 Costa, S.S.T (2005), 16/2, 303. 
14 Antunes, P. B. (2000), 200. 
15 Montibeller Filho, G. (2004), 59. 
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Diante disso, desenvolvimento sustentável deve ser compreendido como aquele que garante 

não só o crescimento econômico, mas também a qualidade de vida da população. 

Assim como o campo da Economia que aplica a teoria econômica a questões ligadas ao 

manejo e a preservação do meio ambiente é chamado de Economia Ambiental ou Economia 

do Meio Ambiente, o ramo do Direito que aplica as normas jurídicas, de conteúdo 

econômico, à proteção do ambiente é chamado de Direito Ambiental Econômico. 

Como explica Antunes: 

“Mais do que um Direito autônomo, o Direito Ambiental é uma concepção de aplicação da 

ordem jurídica que penetra, transversalmente, em todos os ramos do Direito. O Direito 

Ambiental, portanto, tem uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma dimensão 

econômica que se devem harmonizar sob o conceito de desenvolvimento sustentado.”
16

 

Considerando as duas dimensões de abordagem da questão ambiental, sob o prisma do Direito 

e da Economia, passemos a sua análise nos capítulos que se seguem: 

 

1.2. Direito Ambiental Econômico 

 

Durante o século XX, predominou a idéia do crescimento sem limites. Contudo, no final 

daquele século e início do século XXI, os conflitos entre a natureza e o progresso industrial 

foram agravados, alcançando proporções inimagináveis, fazendo com que o tema até bem 

pouco tempo de pequena magnitude, passasse a ser seriamente considerado, sendo hoje 

matéria de destaque nas principais Universidades do mundo. 

Na esteira destes debates, o direito ambiental progressivamente tem ganhado espaço no meio 

acadêmico, podendo hoje ser considerado um dos ramos do direito que mais se desenvolve na 

Europa e nos Estados Unidos, impulsionado pelas idéias de qualidade de vida e 

desenvolvimento sustentável, as quais propiciam uma esperança de vida saudável para as 

                                   
16 Antunes, P. de B. (2002), 10. 
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gerações presentes e futuras e uma perspectiva de progresso econômico capaz de preservar o 

meio ambiente, enquanto patrimônio comum da humanidade. 

Além disso, a questão ambiental tem merecido a atenção das modernas legislações e seus 

princípios fundamentais podem ser encontrados nas principais constituições e tratados 

internacionais que organizam os grandes blocos econômicos característicos da globalização, 

como a União Européia e seu direito comunitário (União institucional da Comunidade 

Européia do Carvão e do Aço-CECA, Comunidade Européia de Energia Atômica-CEEA, e 

Comunidade Econômica Européia- CEE). 

Por outro lado, a questão econômica não pode ser compreendida isoladamente, vez que o 

progresso das nações e o desenvolvimento industrial tem causado, muitas vezes, danos 

irreversíveis ao meio ambiente, sendo necessária a compreensão harmônica destes dois 

aspectos da sociedade, dentro de um prisma jurídico, para que possamos almejar uma 

melhoria na qualidade de vida das pessoas, alavancadas pela paz social, finalidade última do 

direito. 

Neste contexto, tanto no Brasil, como em Portugal, as Constituições apresentam princípios 

reguladores da atividade econômica e de defesa do meio ambiente, sendo necessário 

interpretá-los, de maneira integrada, de modo a promover uma conciliação destes dispositivos, 

com a finalidade de implementação do almejado desenvolvimento sustentável. Somente uma 

hermenêutica correta dessas leis fundamentais, é capaz de orientar o posicionamento do 

jurista, de forma a permitir uma conduta correta nos impasses que se apresentam a todo 

instante, relativos à suposta dicotomia existente entre desenvolvimento econômico e meio 

ambiente. 

Neste trabalho procuramos analisar os preceitos constitucionais relativos ao direito ambiental 

e econômico nesses dois países, a política de proteção ambiental e a de desenvolvimento 

econômico, as possibilidades de convivência harmônica entre dispositivos aparentemente 

antagônicos, as possíveis inconstitucionalidades dentro das Constituições, os conflitos 

legislativos que podem inviabilizar o progresso ou destruir o meio ambiente, compreendendo 

o espírito da lei nesta relação, e a presença do direito ambiental econômico, como elemento 

importante na conciliação das constituições econômica e ambiental. 
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A necessidade teleológica de existência do direito ambiental econômico é a constatação 

social paradoxal resumida ao dilema de que a sociedade precisa agir dentro de seus 

pressupostos industriais e de desenvolvimento, porém, estes mesmos pressupostos destinados 

ao prazer e ao bem estar podem acarretar degradação dos recursos naturais, desconforto e 

doenças, sendo necessária a pacificação das necessidades prementes de desenvolvimento 

econômico, com a preservação do meio ambiente. 

Com efeito, “Direito econômico e ambiental não só se interceptam, como comportam, 

essencialmente, as mesmas preocupações, quais sejam: buscar a melhoria do bem-estar das 

pessoas e a estabilidade do processo produtivo.”
17

 

Como veremos, o que distingue esses dois ramos do direito é a perspectiva adotada pela 

abordagem dos diferentes textos normativos. 

 

1.2.1. Direito econômico 

 

Como adverte Cristiane Derani, o direito econômico não deve ser visto como “uma mera 

economização do direito”
18

. De fato, a produção econômica não é isolada da produção da vida 

social, sendo parte essencial de sua formação. 

Os princípios da liberdade de iniciativa econômica e o da propriedade privada dos meios de 

produção conduziram à formação do direito positivo econômico de diversos países, como 

Brasil e Portugal. 

Nesse sentido, o direito econômico “é a normatização da política econômica como meio de 

dirigir, implementar, organizar e coordenar práticas econômicas, tendo em vista uma 

finalidade ou várias e procurando compatibilizar fins conflituosos dentro de uma orientação 

macroeconômica.” 
19

Desse modo, a sua criação é justificada por nele se agruparem normas 

que possuem a tarefa específica de fornecer o instrumental necessário para direcionar o 

                                   
17 Derani, C. (1997), 76. 
18 Derani, C. (1997), 62. 
19 Derani, C. (1997), 57. 
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mercado e a concorrência, como também traçar disposições aptas a elaborar uma ordem na 

economia de mercado. 

Em outras palavras, podemos dizer que o direito é um instrumento utilizado pela política 

econômica, em visão estreita, sendo legítimo se concluir que a política econômica é também 

orientada pelo direito econômico, o qual pode se revelar como fundamento e ponto de partida 

para o seu desenvolvimento. O direito econômico orienta-se em função dos princípios 

informadores do sistema econômico, dispondo, para a otimização deste, de instrumentos 

jurídicos apropriados. Esta instrumentalidade, que não converte as instituições jurídicas em 

instituições econômicas, se afirma pelo fato de que o direito se nutre dos relacionamentos 

sociais, e consequentemente, das relações econômicas. 

A ordem econômica no sentido jurídico é composta por determinações da Constituição (a 

chamada Constituição econômica) ou de normas ordinárias, sobre a organização da vida 

econômica. 

Consoante a teoria econômica, a natureza, ao lado do trabalho e do capital constituem os 

fatores de produção que compõem a tríade fundamental para o desenvolvimento da atividade 

econômica. Este é um dos principais pontos que justifica a indissociabilidade entre direito 

econômico e ambiental. 

 

1.2.2. Direito ambiental 

 

Muitas são as definições de Direito Ambiental apresentadas pela doutrina: 

Para Paulo Affonso Leme Machado, em linhas gerais, o Direito Ambiental é um direito de 

proteção à natureza e à vida, dotado de inúmeros instrumentos que se projetam em diversas 

áreas do direito.
20

 

                                   
20 Machado, P. A. L. (1999), 90-92. 
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Já para Tycho Brahe Fernandes Neto, o Direito Ambiental constitui o “conjunto de normas e 

princípios editados objetivando a manutenção de um perfeito equilíbrio nas relações do 

homem com o meio ambiente.”
21

 

Nas palavras de Toshio Mukai, por seu turno, o Direito Ambiental constitui um conjunto de 

normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do direito, reunidos por sua função 

instrumental para a disciplina do comportamento humano em relação ao seu meio ambiente.
22

 

Na doutrina estrangeira, o Prof. Michel Prieur, da Universidade de Limoges, França, assinala 

o Direito do Ambiente como sendo um conjunto de regras jurídicas relativas à proteção da 

natureza e à luta contra as poluições. Vale salientar, contudo, que segundo o referido autor, o 

Direito do Ambiente mais do que a descrição do direito existente, é um direito portador de 

uma mensagem, um Direito do futuro e da antecipação, em razão do qual o homem e a 

natureza encontrarão um relacionamento harmonioso e equilibrado.
23

 

William H. Rodgers Jr., por fim, conceitua o Direito do Ambiente como sendo o “Direito da 

economia doméstica planetária”, 
24

visto que seu papel seria proteger o planeta e sua 

população dos efeitos negativos das atividades econômicas, mantendo a vida na Terra. 

O Direito Ambiental, como todo ramo normativo, surge como uma resposta a um conflito da 

sociedade. Afinal, já dizia Friedricht Duhrenmatt, que quando uma sociedade entra em 

conflito com o seu presente, produz leis.
25

 

É exatamente o que ocorre com as normas chamadas de proteção ao meio ambiente, que 

nascem do conflito social entre o homem e o meio ambiente, existem em razão deste conflito, 

e representam um "iter"  rumo à finalidade do direito que é a paz social. 

Da análise de todos os conceitos de Direito Ambiental apresentados neste tópico, constata-se 

que o Direito Ambiental e o Direito Econômico se encontram diretamente interligados. 

 

                                   
21 Fernandes Neto, T. B.,15. 
22 Mukai, T. (1992), 10. 
23 Prieur, M. (1991), 50ss 
24 Rodgers Jr., William H. (1977), 1. 
25 Dürrenmatt, Friedrich (1987), 17. 
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1.2.3. O Direito Econômico, o Direito Ambiental e o conceito de qualidade de vida 

 

Como dissemos anteriormente, a natureza, ao lado do trabalho e do capital constituem os 

fatores de produção que compõem a tríade fundamental para o desenvolvimento da atividade 

econômica. Observe-se, porém, que esse não é o único ponto que justifica a indissociabilidade 

entre o Direito Ambiental e o Direito Econômico. 

Isto porque a finalidade do Direito Ambiental coincide com a finalidade do Direito 

Econômico, na medida em que ambos propugnam pelo aumento do bem-estar ou da qualidade 

de vida individual e coletiva. 

Como assinala Derani: “Direito econômico e ambiental não só se interceptam, como 

comportam, essencialmente, as mesmas preocupações, quais sejam: buscar a melhoria do 

bem-estar das pessoas e a estabilidade do processo produtivo.”
26

 

Segundo a citada autora, o que os distingue essencialmente é a diferença de perspectiva 

adotada pela abordagem dos diversos textos normativos. Assim, o “direito econômico visa a 

dar cumprimento aos preceitos da ordem econômica constitucional. Ou seja, a estrutura 

normativa construída sob a designação de direito econômico objetiva assegurar a todos 

existência digna, perseguindo a realização da justiça social.” Enquanto isso, “o direito 

ambiental tem como tronco o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, passível 

de fruição por toda coletividade (bem de uso comum do povo).”
27

 

Mas, a qualidade de vida proposta pelos dois ramos do direito é coincidente, na medida em 

que os textos normativos devem ser interpretados de maneira harmoniosa. Desse modo, 

qualidade de vida tanto representa um bom nível de vida material, quanto o bem-estar físico e 

espiritual. 

Saliente-se que a constatação de que a qualidade de vida constitui uma meta e uma 

preocupação tanto do processo econômico, quanto da política ambiental é de suma 

importância para afastar a idéia equivocada de que as normas de proteção do meio ambiente 

                                   
26 Derani, C. (1997), 76. 
27 Derani, C. (1997), 76. 
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têm por finalidade simplesmente obstruir o crescimento econômico e tecnológico. Na 

realidade, o que tais normas visam é compatibilizar o desenvolvimento econômico com a 

proteção dos recursos ambientais. 

A seguir, indicamos as normas afetas ao Meio Ambiente e à Economia constantes dos textos 

constitucionais de Brasil e Portugal, com a finalidade de compreendê-las de modo harmônico, 

sob o prisma do desenvolvimento sustentável. 

 

1.3. O Tratamento do Meio Ambiente e da Economia nos Ordenamentos Jurídicos do 

Brasil e de Portugal 

 

1.3.1. Ordenamento Jurídico Brasileiro 

 

Por uma questão de hierarquia normativa, iniciaremos a análise do tratamento do meio 

ambiente e da economia, no ordenamento jurídico brasileiro, a partir de sua Carta 

Fundamental. 

 

1.3.1.1 A Constituição Brasileira 

 

As Constituições Brasileiras anteriores a 1988, não traziam disposições específicas sobre a 

proteção do meio ambiente natural, contendo apenas preceitos esparsos sobre a proteção da 

saúde e a competência da União para legislar sobre água, florestas e outros recursos naturais. 

“A Constituição de 1988 foi, portanto, a primeira a tratar deliberadamente da questão 

ambiental. Pode-se dizer que ela é uma Constituição eminentemente ambientalista. Assumiu o 

tratamento da matéria em termos amplos e modernos. Traz um capítulo específico sobre o 

meio ambiente, inserido no título da “Ordem Social” (Capítulo VI do Título VIII). Mas a 
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questão permeia todo o seu texto, correlacionada com os temas fundamentais da ordem 

constitucional.”
28

 

De fato, são inúmeras as referências explícitas e implícitas ao meio ambiente no atual texto 

constitucional brasileiro:
 
 

Dentre as referências explícitas, podemos citar:
 29

 

-art. 5º, LXXIII (confere legitimação a qualquer cidadão para propor ação popular que vise 

anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural); 

-art. 20, II (considera entre os bens da União, as terras devolutas indispensáveis à preservação 

do meio ambiente); 

-art. 23 (reconhece a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

para “proteger as paisagens naturais notáveis e o meio ambiente”, “combater a poluição em 

qualquer de suas formas” e “para preservar as florestas, a fauna e a flora”); 

-art. 24, VI, VII e VIII (estabelece a competência concorrente à União, aos Estados e ao 

Distrito Federal para legislar sobre “florestas, caça, pesca, fauna, conservação da Natureza, 

defesa do solo e dos recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição”, 

sobre “proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico”, bem como 

sobre “responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.”); 

-art. 91, § 1º, III (que inclui entre as atribuições do Conselho de Defesa Nacional opinar sobre 

o efetivo uso das áreas indispensáveis à segurança do território nacional, especialmente na 

faixa de fronteiras e nas áreas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos 

naturais de qualquer tipo); 

-art. 129, III (que declara ser também uma das funções institucionais do Ministério Público: 

promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e 

social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; 

                                   
28 Silva, J. A. da (2000), 46. 
29 Silva, J. A. da (2000), 47. 
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-art. 170, VI (que reputa a defesa do meio ambiente como um dos princípios da ordem 

econômica); 

-art. 174, §3º (que determina que o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira 

em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente, além da promoção 

econômico-social dos garimpeiros); 

-art. 186, III (que estabelece a utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e a 

preservação do meio ambiente como requisitos da função social da propriedade rural, cuja 

inobservância pode propiciar desapropriação para fins de reforma agrária; 

-art. 200,VIII (que declara competir ao Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições, 

“colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho”); 

-art. 216, V (contém importante referência a conjuntos urbanos e sítios ecológicos, como bens 

integrantes do patrimônio cultural brasileiro; 

-art. 220, § 3º (traz referência relevante quando determina que compete à lei federal 

estabelecer os meios legais que garantam às pessoas e à família a possibilidade de se 

defenderem “da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e 

ao meio ambiente”; 

-art. 225 (que estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações); 

-art. 231, § 1º (refere-se às terras ocupadas pelos índios, imprescindíveis à preservação dos 

recursos ambientais necessários a seu bem-estar.). 

No que tange às referências implícitas ao meio ambiente no texto constitucional brasileiro, 

podemos citar: 
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-art. 20, que define entre os bens da União lagos, rios e quaisquer correntes de água em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais (inciso III); os recursos naturais da Plataforma Continental e da 

Zona Econômica Exclusiva (inciso V), o mar territorial (inciso VI), os potenciais de energia 

hidráulica (inciso VIII), os recursos minerais, inclusive os do subsolo (inciso IX), as 

cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos (inciso X); 

-art. 21, XIX, que confere competência à União para instituir o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos e para definir critérios de outorga de direito de seu uso; 

-art. 21, XXIII, que refere-se à exploração e instalações dos serviços nucleares; 

-art. 21, IV,XII, XXVI, que conferem competência privativa à União para legislar sobre água, 

energia, jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia, atividades nucleares de 

qualquer natureza, propaganda comercial; 

- art. 24, que trata da legislação concorrente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, 

artístico, turístico e paisagístico (inciso VII); 

-o art. 26, que inclui entre os bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito (inciso I); 

-o art. 30, VIII, que dá competência aos Municípios para promover, no que couber, adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle de uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo, que, conjugado com as normas do art. 182, destaca o campo urbaníst ico em 

que se inclui o Direito Ambiental;  

-o art. 30, IX, que estatui a competência municipal para a proteção do patrimônio histórico-

cultural local; 

-o conjunto de normas sobre a saúde (arts 196 a 200), nos quais, vislumbram-se valores 

ambientais, considerando que a proteção do meio ambiente constitui um dos instrumentos de 

proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população. 
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As mais importantes referências, porém, encontram-se insertas nos artigos 225 e 170, VI da 

Constituição Federal, relativas a dois direitos fundamentais assegurados, o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e o desenvolvimento econômico. 

Conforme prescreve o “caput” do art. 225 da Constituição Federal Brasileira: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
30

 

Com efeito, o capítulo ambiental da CFB (Capítulo VI do Título VIII) é um dos mais 

importantes e avançados da Constituição de 1988, o qual define o meio ambiente como direito 

de todos, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida. 

Consoante se infere dos dispositivos constitucionais transcritos, a Constituição de 1988 

adotou uma concepção unitária de meio ambiente, na medida em que protege tanto os 

recursos naturais (meio ambiente natural), quanto os culturais, o patrimônio histórico, artístico 

e cultural (meio ambiente cultural), regidos por inúmeros princípios, diretrizes e objetivos que 

compõem a Política Nacional do Meio Ambiente. 

Segundo leciona Carla Amado Gomes
31

, o artigo 225 da Constituição Federal Brasileira 

reflete diretamente a influência do artigo 66º da Constituição Portuguesa, embora denote 

melhorias em relação ao seu “modelo”, dentre as quais, aponta como principais: 1.) No caput 

do Art. 225 consta a caracterização do ambiente como “um bem de uso comum do povo”, 

cuja qualidade é “essencial à sadia qualidade de vida”, devendo ser por isso preservado, por 

entidades públicas e privadas, para bem das “presentes e futuras gerações”; 2.) No §1º do 

citado dispositivo legal, adota-se uma concepção restrita de ambiente, constando, em sede 

constitucional, a necessidade de realização de estudo prévio de impacto ambiental sempre que 

estiver em causa o licenciamento de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente; 3.) No §3º, por seu turno, consta a regra da 

                                   
30 Constituição da República Federativa do Brasil, Coleção Saraiva de Legislação (edição:2005), art. 225. 
31 Gomes, C. A. (2004), 6-9. 
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sancionabilidade, penal e administrativa, das infracções ambientais, independentemente de 

reparação dos danos causados, quer por pessoas físicas, quer por pessoas jurídicas. 

No § 1º, III do mencionado art. 225, consta importante referência à proteção ambiental na 

Carta Magna Brasileira, relativa à criação, alteração ou supressão de espaços territoriais 

especialmente protegidos: 

“§1º Para assegura a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 

III- definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a 

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através 

de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção;” 

Nesse aspecto, a Constituição “inova profundamente na proteção dos espaços territoriais 

como parques nacionais, estaduais, municipais; reservas biológicas, estações ecológicas, áreas 

de proteção ambiental. Poderão ser esses espaços territoriais criados por decreto e/ou por lei, 

mas não poderão ser alterados e/ou suprimidos por decreto. Não podemos ter a ilusão de que 

essas unidades de conservação da natureza tornaram-se perenes pelo sistema constitucional 

ora introduzido, mas, sendo a alteração e a supressão somente através de lei, abre-se tempo e 

oportunidade para os ambientalistas fazerem-se presentes perante os parlamentares. A norma 

constitucional não abriu qualquer exceção à modificação dos espaços territoriais e, assim, 

mesmo uma pequena alteração só pode ser feita por lei.”
32

 

Já no § 3º do citado art. 225, consta relevante referência à proteção ambiental, concernente à 

tríplice responsabilização prevista no ordenamento para os casos de ilícitos ambientais: 

“§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados.”
33

 

 

                                   
32 Machado, P. A.. L. (1999), 73. 
33 Constituição da República Federativa do Brasil, Coleção Saraiva de Legislação (edição:2005), art. 225, § 3º 
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O art. 225, §4º, por seu turno, declara alguns ecossistemas ( a Floresta Amazônica, a Mata 

Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira ) como patrimônio 

nacional, não para torná-los estaticamente conservados, mas para somente permitir sua 

utilização econômica na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do 

meio ambiente. É, portanto, equivocada a idéia de preservação incondicional do meio 

ambiente; considerando que esta cautela deve estar situada no “meio termo” almejado pelo 

desenvolvimento sustentável. 

A CF brasileira impõe, dessa forma, como princípio a preservação do meio ambiente, e o 

capítulo ambiental destaca a segurança da possibilidade de exploração econômica de 

importantes ecossistemas naturais, desde que ex vi legis. Neste aspecto, a Carta brasileira vai 

além de muitas constituições modernas, compreendendo que o meio ambiente é um valor 

preponderante (mas, não intolerante), que deve estar ladeado por considerações como as de 

necessidade de desenvolvimento, respeito ao direito de propriedade e iniciativa privada. 

De outro lado, o art 170 da Constituição Brasileira prevê como princípios da ordem 

econômica: a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a 

livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a 

busca do pleno emprego, o tratamento favorecido para empresas nacionais de pequeno porte, 

e a defesa do meio ambiente, sinalizando desde já a necessidade de interação da chamada 

“Constituição econômica” com a designada” Constituição ambiental”. Vejamos: 

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios: 

(...) 

VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.”
34

 

 

                                   
34 Constituição da República Federativa do Brasil, Coleção Saraiva de Legislação (edição:2005), art. 170. 
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Conforme podemos perceber, o art. 170 da CF constitui uma norma de caráter econômico, a 

qual se encontra diretamente relacionada à proteção ambiental. 

De fato, as “normas de Direito Econômico existentes na Constituição Federal são muitas e 

estão localizadas nos mais diferentes capítulos da Lei Fundamental da República, em especial 

nos artigos 170 e seguintes.”
35

 

Da análise dos dispositivos constitucionais acima enunciados, infere-se que a Constituição da 

República Federativa Brasileira, ao reconhecer como direitos fundamentais, tanto o meio 

ambiente, quanto o desenvolvimento econômico, admite a necessidade de compatibilização 

desses dois direitos, através da implementação do chamado “desenvolvimento sustentável”. 

Segundo José Afonso da Silva: 

“Relevante é o art. 170, VI, que reputa a defesa do meio ambiente como um dos princípios da 

ordem econômica, o que envolve a consideração de que toda atividade econômica só pode 

desenvolver-se legitimamente enquanto atende a tal princípio, entre os demais relacionados 

no mesmo art. 170, convocando, no caso de inatendimento, a aplicação da responsabilidade da 

empresa e de seus dirigentes, na forma prevista no art. 173, § 5º.”
36

 

No mesmo sentido, leciona Antunes: 

“A própria inclusão do “respeito ao meio ambiente” como um dos princípios da atividade 

econômica e financeira demonstra que a livre iniciativa somente pode ser praticada quando 

observados determinados parâmetros constitucionais. ”
37

 

A seguir, trataremos da proteção do meio ambiente no ordenamento jurídico 

infraconstitucional brasileiro: 

 

 

                                   
35 Antunes, P. de B. (2002), 14. 
36 Silva, J. A. da (2000), 48. 
37 Antunes, P. de B. (2002), 15. 
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1.3.1.2. O ordenamento jurídico infraconstitucional brasileiro 

 

Em âmbito infraconstitucional no Brasil, a proteção do meio ambiente se dá através de 

diversos diplomas legais, dentre os quais mencionamos os mais importantes: 

-Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 17/01/1981): 

Constitui uma das mais importantes leis ambientais. Em seu texto, define que o poluidor é 

obrigado a indenizar danos ambientais que causar, independentemente de culpa. Além disso, 

prevê que o Ministério Público (através do Promotor de Justiça ou Procurador da República) 

pode propor ações de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente, impondo 

ao poluidor a obrigação de recuperar e/ou indenizar prejuízos causados. Também esta lei cria 

os Estudos e respectivos Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), regulamentados em 

1986 pela Resolução 001/86 do CONAMA. De acordo com esse diploma legal, o EIA/RIMA 

deve ser feito antes da implantação de atividade econômica, que afete significativamente o 

meio ambiente, como estrada, indústria ou aterros sanitários, devendo detalhar os impactos 

positivos e negativos que possam ocorrer devido às obras ou após a instalação do 

empreendimento, mostrando como evitar os impactos negativos. Se não for aprovado, o 

empreendimento não pode ser implantado. Por fim, esta lei dispõe também sobre o direito à 

informação ambiental. 

-Lei do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação)- Lei nº 9.985, de 

18/07/2000: 

Regulamenta o art. 225, §1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, instituindo o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Para 

tanto, define unidade de conservação como sendo o espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, 

sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

Segundo estabelece, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é constituído 

pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais existentes. Assim, 

divide as unidades de conservação integrantes do SNUC em dois grupos, com características 
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específicas: I-Unidades de Proteção Integral e II- Unidades de Uso Sustentável. Estabelece 

que o objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos 

nesta Lei. De outro lado, prevê que o objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. Dentre as Unidades de Proteção Integral inclui as seguintes categorias de unidades 

de conservação (art. 8º): I- Estação Ecológica; II- Reserva Biológica; III- Parque Nacional; 

IV- Monumento Natural; V- Refúgio de Vida Silvestre. Dentre as Unidades de Uso 

Sustentável inclui as seguintes categorias (art. 14): I- Área de Proteção Ambiental; II- Área de 

Relevante Interesse Ecológico; III- Floresta Nacional; IV- Reserva Extrativista; V- Reserva de 

Fauna; V-Reserva de Desenvolvimento Sustentável e VI- Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. 

-Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12/02/1998): 

Segundo Eladio Lecey
38

, a proteção penal do meio ambiente no Brasil dá-se, principalmente, 

pela Lei 9605, de 12.02.1998, conhecida como Lei dos Crimes contra o Ambiente (LCA). Tal 

diploma legal trouxe impactos expressivos no Direito Ambiental Penal brasileiro, dentre os 

quais se destacam a valorização de alternativas à prisão e uma acentuada preocupação com a 

efetiva reparação do dano ao meio ambiente. Ademais, a mencionada lei admite a 

responsabilidade penal da pessoa jurídica (art. 3º ), as quais são aplicadas penas restritivas de 

direitos com efetivo reflexo na proteção do meio ambiente, como o custeio de programas e de 

projetos ambientais, a execução de obras de recuperação de áreas degradadas, a manutenção 

de espaços públicos e as contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas. Embora 

haja quem critique a Lei brasileira dos Crimes Ambientais (LCA), sob o argumento de que o 

Direito Penal não deve se preocupar com a reparação, devendo ser tão somente preventivo e 

punitivo, entendemos que essa é a tendência atual das ciências criminais, ante a falência da 

pena de prisão, que não vem cumprindo adequadamente com seu papel de ressocializar o 

infrator.
39

 

 

                                   
38Lecey,E.(2007),16. 
39 Balazeiro, M. B. (2009), 33. 
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-Código Florestal (Lei 4771 de 15/09/1965): 

Institui o Código Florestal. Determina a proteção de florestas nativas e define como áreas de 

preservação permanente (onde a conservação da vegetação é obrigatória) uma faixa de 30 a 

500 metros nas margens dos rios (dependendo da largura do curso d´água), de lagos e de 

reservatórios, além dos topos de morro, encostas com declividade superior a 45° e locais 

acima de 1800 metros de altitude. Também exige que propriedades rurais da região Sudeste 

do País preservem 20% da cobertura arbórea, devendo tal reserva ser averbada no registro de 

imóveis, a partir do que fica proibido o desmatamento, mesmo que a área seja vendida ou 

repartida. A maior parte das contravenções desta lei foram criminalizadas a partir da Lei dos 

Crimes Ambientais. 

- Lei de Parcelamento do solo urbano (Lei nº 6.766 de 19/12/1979): 

Estabelece as regras para loteamentos urbanos, proibidos em áreas de preservação ecológica, 

naquelas onde a poluição representa perigo à saúde e em terrenos alagadiços. O projeto de 

loteamento deve ser apresentado e aprovado previamente pelo Poder Municipal, sendo que as 

vias e áreas públicas passarão para o domínio da Prefeitura, após a instalação do 

empreendimento. 

 

1.3.2. Ordenamento Jurídico Português 

 

1.3.2.1. A Constituição da República Portuguesa 

 

Costuma-se dizer que vige em Portugal, uma verdadeira "constituição ambiental" , que 

inspirou, inclusive, o texto constitucional brasileiro, considerando a importância conferida na 

CRP, à tutela do ambiente. 
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De fato, o legislador constituinte português foi bastante arrojado ao consagrar no texto da 

Constituição Portuguesa, promulgado em 1976, o “direito a um ambiente de vida humano 

sadio e ecologicamente equilibrado”, conforme reza o artigo 66º: 

“1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o 

dever de o defender. 

2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, 

incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação 

dos cidadãos: 

a) Prevenir e controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; 

b) Ordenar e promover o ordenamento do terrritório, tendo em vista uma correcta localização 

das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-económico e a valorização da 

paisagem; 

c) Criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e 

proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de 

valores culturais de interesse histórico ou artístico; 

d) Promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, salvaguardando a sua 

capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo princípio da 

solidariedade entre gerações; 

e) Promover, em colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e 

da vida urbana, designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas; 

f) Promover a integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial; 

g) Promover a educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente; 

h) Assegurar que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente 

e qualidade de vida.” 
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À luz do texto constitucional, a doutrina lusitana aponta a possibilidade de adoção de um 

conceito amplo ou estrito de ambiente. O primeiro abrangeria não apenas os componentes 

ambientais naturais, mas também os componentes ambientais humanos, enquanto o segundo, 

se centraria nos componentes ambientais naturais. Saliente-se, por oportuno, a preferência 

majoritária da doutrina pela adoção de um conceito estrito de ambiente, levando-se em conta a 

necessidade de imprimir operatividade à tutela ambiental.
40

 

De todo modo, o ambiente é acolhido na Lei Fundamental Portuguesa sob duas formas: 

“enquanto fim do Estado- essencialmente nas alíneas d) e e) do seu art. 9º- e como direito 

fundamental de todos os cidadãos- no nº 1º do artigo 66º. Naquela primeira dimensão, exige-

se ao Estado não apenas que se abstenha de provocar danos ao ambiente, como se lhe impõe 

uma atitude “positiva” no sentido da sua promoção (nomeadamente através da protecção e 

valorização do patrimônio cultural, da defesa da natureza e do ambiente e da preservação dos 

recursos naturais). A segunda dimensão deve ser necessariamente articulada com o direito de 

acesso ao direito e aos tribunais para a sua tutela: o direito ao ambiente, sendo um direito 

fundamental, deve ser relacionado com o direito à tutela judicial efectiva- que é um direito 

análogo aos “direitos, liberdades e garantias” consagrado igualmente na CRP, em geral no 

artigo 20º e no artigo 268º, nºs 4 e 5 (...)”
41

 

Apontando o direito ao meio ambiente como um direito fundamental, Robert Alexy explica 

que este se desdobra em posições jurídicas de tipos diferenciados. Assim, pode incluir neste 

feixe um direito a que o Estado proteja o titular do direito fundamental frente às intervenções 

de terceiros no meio ambiente (direito de proteção), um direito a que o Estado omita 

determinadas intervenções lesivas ao meio ambiente (direito de defesa), um direito a que o 

Estado permita a participação do titular do direito fundamental em procedimentos importantes 

para o meio ambiente (direito procedimental) e um direito a que o próprio Estado realize 

medidas fáticas tendentes a melhorar o ambiente (direito a prestações de fato).
42

 

Como se observa da redação do artigo 66º, nº 2 da CRP, a Carta Constitucional determina, 

expressamente, que seja assegurado o direito ao ambiente, “no quadro de um 

                                   
40 J.J. Gomes Canotilho (1998), 21-24. 
41 Dias, J. E. F. & Joana Maria Pereira Mendes (2006), 17. 
42 Alexy, Robert (1999), 55-66. 
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desenvolvimento sustentável”. Tal expressão, segundo defendido por Souza e Alexandrino 

remete a um meio para assegurar o direito ao ambiente, o que caracteriza o desenvolvimento 

sustentável como um “direito de meio”, no sentido de conferir eficácia ao direito ao ambiente. 

Tal concepção, no entanto, não afasta a idéia de que o direito ao ambiente é também um 

“direito de fim”, na medida em que visa dar significado efetivo ao valor axiológico da 

dignidade da pessoa humana.
43

 

No âmbito da Constituição Portuguesa, necessário se faz indicar ainda o artigo 52º, nº3, alínea 

a), como dispositivo relevante para a tutela ambiente, vez que trata da chamada ação popular 

para a tutela de determinados interesses e direitos, dentre os quais, situa-se o direito ao meio 

ambiente. 

De fato, à luz do citado dispositivo constitucional, “conclui-se que a protecção jurisdicional 

do ambiente e da qualidade de vida possui, em face da própria Constituição, um meio 

suplementar de tutela relativamente a outros direitos e interesses legítimos dos cidadãos que 

possam ser lesados por condutas (ilegais) da Administração Pública.”
44

 

Vale salientar que o artigo 52º, nº 3, da CRP foi regulamentado através da Lei nº 83/95, de 31 

de agosto, que consagrou o “Direito de Participação Procedimental e Acção Popular, 

concretizando um poderoso instrumento de defesa do meio ambiente. 

Além disso, o meio ambiente se encontra protegido na Carta Magna Portuguesa, no Capítulo 

dedicado à “Organização Económica”, especificamente no artigo 81º, que estabelece incumbir 

prioritariamente ao Estado no âmbito econômico e social: 

“a) Promover o aumento do bem-estar social e econômico e da qualidade de vida das pessoas, 

em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma estratégia de desenvolvimento 

sustentável; 

(...) 

d) Promover a coesão econômica e social de todo território nacional, orientando o 

desenvolvimento no sentido de um crescimento equilibrado de todos os sectores e regiões e 

                                   
43 Souza, M. R. de & José de Melo Alexandrino (2000),52ss 
44 Dias, J. E. F. & Joana Maria Pereira Mendes (2006), 18. 
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eliminando progressivamente as diferenças econômicas e sociais entre a cidade e o campo e 

entre o litoral e o interior; 

(...) 

m) Adoptar uma política nacional de energia, com preservação dos recursos naturais e do 

equilíbrio ecológico, promovendo, neste domínio, a cooperação internacional;” 

Consoante se verifica, as temáticas relativas a qualidade de vida , desenvolvimento 

sustentável, preservação dos recursos naturais e equilíbrio ecológico se encontram 

expressamente previstas na CRP, que desempenhou papel de protagonismo na tutela jurídica 

ambiental, exigindo, inclusive, a criação de um amplo sistema infraconstitucional de proteção 

do meio ambiente, como veremos a seguir. 

 

1.3.2.2. O ordenamento jurídico infraconstitucional português 

 

Dentre as leis infraconstitucionais de tutela do meio ambiente no ordenamento jurídico 

português, podemos citar: 

-Lei nº 11/87, de 7 de Abril (Lei de Bases do Ambiente): 

Constitui o diploma legal que define as bases da política de ambiente em Portugal, em 

cumprimento ao disposto nos artigos 9º e 66º da Constituição da República. No seu artigo 2º, 

a referida Lei define um Princípio Geral em matéria de proteção ao meio ambiente, inspirado 

no texto do art. 66º da Constituição. Em seu artigo 3º, por seu turno, estabelece uma série de 

formulações designadas pela doutrina como princípios fundamentais do direito do ambiente: 

a) a prevenção; b)o equilíbrio; c) a participação; d)a unidade de gestão e ação; e)a cooperação 

internacional; f)a procura do nível mais adequado de acção; g) a recuperação e h) a 

responsabilização. Dentre esses princípios, vale ressaltar o princípio do equilíbrio, que 

determina seja assegurada “a integração das políticas de crescimento econômico e social e de 

conservação da Natureza, tendo como finalidade o desenvolvimento integrado, harmônico e 

sustentável”. Nos Capítulos II e III desta Lei, encontram-se previstos os “componentes 
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ambientais naturais” e os “componentes ambientais humanos” e no Capítulo IV, encontram-se 

disciplinados os “instrumentos de política de ambiente”. Tal diploma legal ainda confere 

grande importância ao licenciamento de atividades poluidoras em seu artigo 33º, nº 1º e prevê 

a existência de crimes e contra-ordenações ao meio ambiente, em seus artigos 46º e 47º, 

respectivamente. 

-Lei nº 83/95, de 31 de agosto (Lei consagradora do “Direito de Participação 

Procedimental e de Acção Popular”): 

Esta lei, embora seja utilizada também para a tutela de direitos e interesses diferentes do 

ambiente, adquire nesta seara grande importância, vez que permite a qualquer cidadão, 

independentemente de ter ou não interesse direto ou pessoal na matéria, participar em 

procedimentos administrativos ambientalmente relevantes, recorrer de quaisquer atos 

administrativos lesivos ao meio ambiente e propor ações destinadas à defesa de tais interesses. 

-Lei nº 50/2006 (Lei Quadro das contra-ordenações ambientais): 

Contempla as chamadas contra-ordenações ambientais. Em matéria ambiental, o Direito de 

Mera Ordenação Social assume grande relevância em Portugal, assumindo, em certa medida, 

eficácia na proteção do meio ambiente. Do ponto de vista prático, no Direito de Ordenação 

Social, a sanção mais usual é a coima, embora haja a possibilidade de aplicação de sanções 

acessórias, sendo tanto aquelas quanto estas impostas por autoridades administrativas, através 

de um processo simplificado, adstrito ao princípio da legalidade, ao direito de defesa e 

audiência, bem assim de recurso para os tribunais comuns. Difere do Direito Penal, em que se 

aplicam penas e multas, através de um tradicional processo judicial revestido de garantias. 

-Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro: 

Trata da AIA (Avaliação de Impacto Ambiental), e promove uma abrangente revisão no 

Decreto-Lei nº 69/2000. Como sabemos, o instituto da Avaliação de Impacto Ambiental 

constitui um dos mais importantes instrumentos jurídicos desenvolvidos no que tange à tutela 

ambiental e à efetivação do Princípio ambiental da Prevenção. 

Realizada uma análise ampla das normas afetas ao Meio Ambiente e à Economia constantes 

dos textos constitucionais brasileiro e português, passemos à abordagem específica, no tópico 
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seguinte, dos princípios fundamentais do Direito Ambiental nas Constituições brasileira e 

portuguesa. 

 

1.3.3. Os Princípios fundamentais do Direito Ambiental nas Constituições brasileira e 

portuguesa 

 

1.3.3.1 A Relevância dos Princípios 

 

Segundo Tycho Brahe Fernandes Neto, já mencionado neste trabalho, o Direito Ambiental 

constitui o “conjunto de normas e princípios editados objetivando a manutenção de um 

perfeito equilíbrio nas relações do homem com o meio ambiente.”
45

 

Tal definição se assemelha com a de Toshio Mukai, para quem o Direito Ambiental constitui 

um conjunto de normas e institutos jurídicos pertencentes a vários ramos do direito, reunidos 

por sua função instrumental para a disciplina do comportamento humano em relação ao seu 

meio ambiente.
46

 

“Os princípios prestam importante auxílio no conhecimento do sistema jurídico, no sentido de 

uma melhor identificação da coerência e unidade que fazem de um corpo normativo qualquer, 

um verdadeiro sistema lógico e racional. E essa circunstância é ainda mais importante nas 

hipóteses daqueles sistemas jurídicos que – como o sistema jurídico ambiental – tem suas 

normas dispersas em inúmeros textos de lei, que são elaborados ao longo dos anos, sem 

critério preciso, sem método definido.”
47

 

 

                                   
45 Fernandes Neto, T. B.,15. 
46 Mukai, T. (1992), 10. 
47 Mirra, A. (1996), 51. 
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Isso quer dizer que: “No campo do Direito Ambiental, os princípios exercem as mesmas 

funções de interpretação das normas legais, de integração e harmonização do sistema jurídico 

e de aplicação ao caso concreto.”
48

 

Considerando os princípios como as idéias ou mandamentos centrais de um determinado 

sistema, são eles que fornecem ao Direito Ambiental um sentido lógico, harmônico, racional e 

coerente. 

Vale ressaltar, inclusive, que no Direito Ambiental, os princípios desempenham um 

importante papel no reconhecimento da autonomia deste ramo da Ciência Jurídica, 

distinguindo-o dos demais. 

São também os princípios os responsáveis por auxiliar o entendimento e a identificação da 

unidade e coerência existentes entre todas as normas jurídicas que compõem o sistema 

legislativo ambiental. 

Ademais, são estes também que servem de critério básico para a exata inteligência e 

interpretação de todas as normas que integram o sistema jurídico ambiental. 

Por derradeiro, é a partir dos princípios que se extraem as diretrizes básicas que permitem 

compreender a forma pela qual a proteção do meio ambiente é vista na sociedade. 

Em se tratando de Direito Ambiental, a importância dos princípios é ainda maior, 

considerando que neste ramo jurídico, há uma grande quantidade de leis, mas até hoje não 

existe um código ambiental na maioria dos países, cabendo àqueles justamente atribuir 

unidade ao sistema em tela. 

Não fosse o bastante, cabe aos princípios servir de instrumento de interpretação aos casos em 

que não existe legislação específica aplicável. 

Como sabemos, a maior parte dos princípios trazidos pela Declaração Universal sobre o Meio 

Ambiente foi consagrada explícita ou implicitamente pelas Constituições brasileira e 

portuguesa e pela legislação ambiental infraconstitucional destes países-- o que será 

demonstrado nos tópicos que se seguem: 

                                   
48André, E., Frederick Kirsten, Glayton Robert Ferreira Fontoura, Lindacir Ruchinski & Rosa Mafra in 

http://pt.scribd.com/doc/13028315/Principios-Gerais-Do-Direito-Ambiental (acesso em 18.03.11, às 15h). 

http://pt.scribd.com/doc/13028315/Principios-Gerais-Do-Direito-Ambiental
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1.3.3.2. Breve análise dos Princípios de Direito Ambiental nas Constituições do Brasil e 

de Portugal 

 

a) Princípios da Prevenção e da Precaução 

 

Etmologicamente, prevenir significa o ato ou efeito de antecipar-se, ou chegar antes, com um 

intuito conhecido. 

Desse modo, no Direito Ambiental, prevenir é o agir antecipadamente em face de um 

problema conhecido de modo a reduzi-lo ou eliminá-lo, não alterando a qualidade ambiental. 

Nesse ramo do Direito, a prevenção é a prioridade absoluta, com a finalidade de evitar a 

ocorrência de danos ambientais. 

Na lição de José Rubens Morato Leite e Patrych de Araújo Ayala (2002): 

“A prevenção se justifica pelo perigo potencial de que a atividade sabidamente perigosa possa 

produzir efetivamente os efeitos indesejados e, em conseqüência, um dano ambiental, logo, 

prevenindo de um perigo concreto, cuja ocorrência é possível e verossímil, sendo, por essa 

razão, potencial. Constata-se, nessa operação, que sua aplicação procura evidenciar que é 

provável que a atividade perigosa demonstre-se de fato perigosa, ou seja, concretamente 

perigosa, evidenciando que é possível que venha a produzir os efeitos nocivos ao ambiente.”
49

 

Sobre o tema explica Oliveira: 

“O princípio da prevenção, pressupondo uma sociedade de risco, incumbe ao Estado, na 

figura do decisor público, munido da necessária cautela, a realização de um prognóstico das 

possíveis e prováveis conseqüências ambientais decorrentes de suas decisões, adotando, 

assim, as imperiosas medidas que as previnam ou minimizem. A avaliação de impacto 

ambiental, por exemplo, necessária à licença de atividades públicas e privadas potencialmente 

lesivas ao meio ambiente, é um procedimento administrativo de cunho preventivo.(...) Tal 

                                   
49 Leite, J. R M & P de A Ayala(2002),50. 
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princípio, no entanto, não somente vincula os Poderes de Estado, como também propicia 

parâmetros de atuação e comportamento das pessoas físicas e jurídicas”
50

 

Segundo Luis Ortega Álvarez, "el principio de prevención es fundamental en la actuación 

ambiental, debido al alto potencial de irreparabilidad de los daños ambientales [...]" 
51

. 

Já o Princípio da Precaução (vorsorgeprinzip ), corolário da prevenção segundo parte da 

doutrina, implica uma ação antecipatória à ocorrência do dano ambiental, mesmo em face de 

uma incerteza científica. Tal princípio orienta a política ambiental preventiva, procura evitar 

perigos ambientais, visa uma qualidade ambiental favorável ( um ambiente o máximo possível 

livre de perigos ) e reclama que as bases naturais sejam protegidas e utilizadas com cuidado, 

parcimoniosamente. A precaução ambiental é necessariamente a modificação do modo de 

desenvolvimento da atividade econômica, principalmente valendo-se do planejamento e 

controle prévio de produtos. 

Sobre a existência em separado de ambos os princípios jurídicos citados, é vefificado um 

amplo debate no meio jurídico. Mas, segundo esclarece Leme Machado: 

“(...) em caso de certeza do dano ambiental, este deve ser prevenido, como preconiza o 

princípio da prevenção. Em caso de dúvida ou de incerteza, também se deve agir prevenindo. 

Essa é a grande inovação do princípio da precaução. A dúvida científica, expressa com 

argumentos razoáveis, não dispensa a prevenção (...)”
52

 

Acerca do princípio da precaução, pontua Vasco Pereira da Silva: 

“O conteúdo do princípio da prevenção (...) tanto se destina, em sentido restrito a evitar 

perigos imediatos e concretos, de acordo com uma lógica imediatista e actualista, como 

procura, em sentido amplo, afastar eventuais riscos futuros, mesmo que não ainda 

inteiramente determináveis, de acordo com uma lógica mediatista e prospectiva, de 

antecipação de acontecimentos futuros. (...) Em minha opinião, preferível à separação entre 

prevenção e precaução como princípios distintos e autônomos é a construção de uma noção 

                                   
50Oliveira, A. P. de S. (2007), Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/10338>. (Acesso em: 

18.03.2011, às 15h). 
51 Álvarez, L. O (2000), 52. 
52 Machado, P. A. L. (2007), 74. 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/10338/principios-fundamentais-em-materia-ambiental-nas-constituicoes-brasileira-e-portuguesa
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ampla de prevenção, adequada a resolver os problemas com que se defronta o jurista do 

ambiente.” 
53

 

O Princípio da Prevenção vem expresso na Declaração do Rio de Janeiro à Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, em seu Princípio 8, no 

sentido de previdência, como “uma chance para a sobrevivência”:O que quer dizer que os 

Estados, com a finalidade de alcançar um desenvolvimento sustentável, devem desenvolver 

políticas públicas de gestão ambiental e demográfica e reduzir e eliminar os modos de 

produção e de consumo não viáveis. Já o Princípio da Precaução tem previsão no Princípio 15 

da referida Declaração do Rio de Janeiro, de 1992. 

O Princípio da Prevenção, em sentido amplo, como preferimos adotar no presente estudo, 

encontra-se também previsto nas Constituições brasileira e portuguesa, nos seguintes termos: 

“Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (...)” “§1° Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...) IV – exigir, na forma da 

lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação 

do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V – 

controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 

comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente.” (Constituição da 

República Federativa do Brasil, 1988). 

“Art. 66, n°2: Para assegurar o direito ao ambiente, (...) incumbe ao Estado, por meio de 

organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos: a) prevenir e 

controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão;” (Constituição da 

República Portuguesa, 1976). 

No Brasil, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Nº. 6.938/81, em seu art. 2º, 

incisos IV e IX, consagra ainda o dever de se evitar danos ao meio ambiente, expresso pelo 

Princípio da Prevenção, a saber: 

“Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

                                   
53 Silva, V. P da ( 2002), 67. 
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dignidade da vida humana, atendido os seguintes princípios: (...); IV – proteção dos 

ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; (...); IX – proteção de áreas 

ameaçadas de degradação;(...). 

 

b) Princípio da Cooperação 

 

O Princípio da cooperação ( kooperationsprinzip ) é aquele que informa uma atuação conjunta 

do Estado e da sociedade na escolha de prioridades nos processos decisórios da política 

ambiental , como por exemplo, a constituição de conselhos federais, estaduais e municipais de 

meio ambiente (no Brasil). 

Na ordem constitucional brasileira, tal princípio tem previsão no caput do art. 225 da CF, a 

seguir transcrito: 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

Em Portugal, por seu turno, tal diretiva se encontra prevista no Art. 66º, nº 2 da CRP: 

“Artigo 66º, nº 2º. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 

sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a 

participação dos cidadãos: (...)” 

 

c) Princípio do Desenvolvimento Sustentável 

 

Em linhas gerais, o princípio do desenvolvimento sustentável visa compatibilizar o 

desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio ecológico. Nesse sentido, a 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento definiu o desenvolvimento 
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sustentável como "aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades." 

Constitui escopo do citado princípio justamente conciliar e encontrar um ponto de equilíbrio 

entre atividade econômica e uso adequado e racional dos recursos naturais, respeitando-os e 

preservando-os para as gerações atuais e futuras. 

Referida diretiva encontra-se prevista no Princípio nº 4 da Declaração da RIO/92, que contém 

a seguinte dicção: "Para se alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção do meio 

ambiente deve constituir parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser 

considerada isoladamente em relação a ele". 

A concretização de tal princípio constitui o grande desafio da humanidade neste século, 

reclamando que haja uma necessária avaliação e ponderação dos projetos de cunho 

econômico, tendo em vista os impactos ambientais destes resultantes. 

Desse modo, não é consentido ao empresário atuar de maneira indiferente em face do meio 

ambiente. Ao invés disso, deve evitar e prevenir condutas lesivas ao meio ambiente, como 

também empregar mecanismos eficazes na restauração de eventuais danos ambientais. 

Podemos citar como exemplo de aplicação do princípio do desenvolvimento sustentável, a 

realização do manejo florestal,
 
de atividades de produção de energia limpla, de atividades de 

reciclagem, dentre outras. 

Segundo Álvarez, "la importancia de este principio es que pretende modular e integrar dos 

valores necesarios para la humanidad: el crecimiento económico del que se derive una mejor 

calidad de vida material y la protección del médio ambiente" 
54

. 

No Brasil, o mencionado princípio encontra-se previsto, implicitamente, nos artigos 186 e 

225, caput, e §4º da Constituição Federal. Vejamos: 

“Art. 186: A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 

segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: I- 

aproveitamento racional e adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais 

                                   
54 Álvarez, Luis Ortega. Lecciones de Derecho del Medio Ambiente. 2.ed. Valladolid: Editorial Lex Nova, 2000. 

p.50. 
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disponíveis e preservação do meio ambiente. (...)” (Constituição da República Federativa do 

Brasil). 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”  

“§4°: A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da 

lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 

uso dos recursos naturais.” (Constituição da República Federativa do Brasil).” 

Já em Portugal, o referido princípio é consagrado no art. 66º, nº 2  e no art. 93, nº 1 da CRP: 

“Art. 66, n°2: Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 

sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a 

participação dos cidadãos: (...) b) ordenar e promover o ordenamento do território, tendo em 

vista uma correcta localização das actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-

econômico e a valorização da paisagem;” (...) d) promover o aproveitamento racional dos 

recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, 

com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações.” (Constituição da República 

Portuguesa) 

“Art. 93, n° 1: São objectivos da política agrícola: (...) d) assegurar o uso e a gestão racionais 

do solo e dos restantes recursos naturais, bem como a manutenção da sua capacidade de 

regeneração;” (Constituição da República Portuguesa). 

 

d) Princípio do Poluidor-Pagador 

 

De acordo com o Princípio do poluidor- pagador ( verursacherprinzip ) ou Princípio da 

Responsabilidade (verantwortungsprinzip ), o sujeito econômico (produtor, consumidor, 

transportador ) ou poluidor que causar um problema ambiental , tem a obrigação de arcar com 
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os custos da diminuição , eliminação, neutralização ou afastamento do dano. Em outras 

palavras, deve arcar com os custos da poluição, ou seja, internalizar os custos externos da 

deterioração ambiental, impostos à sociedade. 

Este princípio está presente na “Constituição” da Europa ( Tratados instituidores de Roma e 

Maastricht ). Além disso, foi adotado pela Conferência do Rio de Janeiro em 1992, nos seus 

princípios n.º 7 e 16: 

Segundo Derani: 

“Com a aplicação do princípio do poluidor-pagador, procura-se corrigir este custo adicionado 

à sociedade, impondo-se sua internalização. Por isso, este princípio também é conhecido 

como princípio da responsabilidade.”
55

 

Constituem aspectos relevantes do Princípio do Poluidor-Pagador, apontados por Marcelo 

Abelha Rodrigues:
56

 

a) sobrecarga do preço do produto que causa a externalidade ambiental negativa, 

desestimulando a sua produção, e estimulando o uso de tecnologias limpas; 

b) publicização no mercado de consumo de quais são os produtos que causam externalidades 

ambientais negativas e a partir daí fixação de uma educação ambiental com fins dirigidos ao 

consumidor, para que este privilegie os produtos verdes e tecnologias limpas; 

c) ação voltada a fazer com que os responsáveis pelos custos sociais sejam, por isso mesmo, 

responsáveis pelos custos estatais de prevenção, precaução e correção na fonte; reprimindo 

(civil, penal e administrativamente) os causadores de externalidades ambientais negativas; 

d) estímulo a uma política de equidade no comércio internacional, evitando que alguns países 

possam beneficiar-se de um dumping ecológico; 

e) incentivo a políticas que proclamem o uso racional dos componentes ambientais, porque 

são bens escassos; 

                                   
55 Derani, C. (2008), 142-143. 
56 Rodrigues, M. A (2002), 143-145. 
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f) prevenção oriunda da repressão severa, servindo como estimulante negativo às condutas 

agressivas do meio ambiente; 

g) imputação dos custos do empréstimo dos componentes ambientais àqueles que, embora não 

sejam poluidores, mas apenas usuários, causam uma sobrecarga pelo uso invulgar dos 

componentes ambientais, devendo pagar pela utilização incomum de bens que são de uso 

comum e do povo. 

O Princípio do Poluidor-Pagador preconiza, como podemos perceber, a compensação 

financeira dos danos ecológicos gerados pelas atividades econômicas. 

No Brasil, a doutrina apoiando-se na normativa constitucional pátria, amplia o campo de 

abrangência do princípio em questão, abarcando a responsabilidade civil em matéria 

ambiental.
57

 Vejamos a redação do Art. 225, § 2º da CFB: 

“Art. 225, §2°: Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio 

ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, 

na forma da lei.” (Constituição da República Federativa do Brasil). 

Em Portugal, a carga tributária tem sido uma importante expressão do princípio em tela. 

Assim, temos como exemplo: a redução dos impostos automotivos agregados ao valor de 

veículos movidos a gás natural ou equipados com motores híbridos e o Imposto de Valor 

Acrescentado (IVA), no âmbito do consumo de bens e serviços, que é menor para o sistema 

de transporte público, propiciando grande incentivo à sua utilização. Nesse sentido, as 

disposições constitucionais acerca da política fiscal portuguesa: 

“Art. 66, n° 2: Para assegurar o direito ao ambiente (...), incumbe ao Estado (...): assegurar 

que a política fiscal compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e qualidade 

de vida. “(Constituição da República Portuguesa) 

 

 

                                   
57Oliveira, A. P. de S. (2007), Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/10338>. (Acesso em: 

18.03.2011, às 15h). 

http://jus.uol.com.br/revista/texto/10338/principios-fundamentais-em-materia-ambiental-nas-constituicoes-brasileira-e-portuguesa
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e) Princípio do Ônus Social 

 

O Princípio do ônus social (gemeinlastprinzip ) representa a antítese do Princípio do Poluidor- 

Pagador, na medida em que admite que o Estado (a coletividade) suporte uma parte do custo 

de implementação da qualidade ambiental ( financiamento , subvencionamento , etc). 

Destarte, aceita que o ônus da degradação ambiental seja suportado objetivamente por toda a 

sociedade. 

A efetiva materialização do bem-estar ambiental postula a existência de um atuante Estado 

protetor do ambiente, a quem compete as funções legislativa, executiva e jurisdicional. Nesses 

aspectos, in verbis:  

“Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (...)” “§1° Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I – preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II – 

preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III – definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer 

utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV – 

exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 

significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará 

publicidade; V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI – 

promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 

a preservação do meio ambiente; VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais a crueldade.” (Constituição da República Federativa do Brasil) 

“Art. 66, n° 2: Para assegurar o direito ao ambiente (...), incumbe ao Estado (...): a) prevenir e 

controlar a poluição e os seus efeitos e as formas prejudiciais de erosão; b) ordenar e 
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promover o ordenamento do território, tendo em vista uma correcta localização das 

actividades, um equilibrado desenvolvimento sócio-econômico e a valorização da paisagem; 

c) criar e desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e 

proteger paisagens e sítios, de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação de 

valores culturais de interesse histórico ou artístico; d) promover o aproveitamento racional 

dos recursos naturais, salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade 

ecológica, com respeito pelo princípio da solidariedade entre gerações; e) promover, em 

colaboração com as autarquias locais, a qualidade ambiental das povoações e da vida urbana, 

designadamente no plano arquitectónico e da protecção das zonas históricas; f) promover a 

integração de objectivos ambientais nas várias políticas de âmbito sectorial; g) promover a 

educação ambiental e o respeito pelos valores do ambiente; h) assegurar que a política fiscal 

compatibilize desenvolvimento com protecção do ambiente e qualidade de vida. (Constituição 

da República Portuguesa) 

 

f) Princípio da Participação 

 

O Princípio da Participação na Proteção do Meio Ambiente tem previsão expressa no 

Princípio nº 10 da Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1992. 

Em Portugal, o fundamento do mencionado princípio se verifica inserto no Artigo 66º, nº 1 da 

Constituição, que reconhece o direito da coletividade ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem assim, seu dever de defendê-lo e preservá-lo: 

“Artigo 66º, nº 1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente 

equilibrado e o dever de o defender.” (Constituição da República Portuguesa). 

No Brasil, seu fundamento encontra-se no Art. 1º, parágrafo único da CF, que instituiu no país 

um regime de democracia semidireta, e no Art. 225, caput, da CF, que de inspiração na Carta 

Magna Portuguesa, também reconhece o direito da coletividade ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e seu dever de defendê-lo e preservá-lo: 
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“Art. 1º, Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.” (Constituição da 

República Federativa do Brasil) 

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

(Constituição da República Brasileira). 

 

g) Princípio da Solidariedade Intergeracional 

 

O Princípio da Solidariedade Intergeracional estabelece que as gerações presentes, de modo 

solidário, devam preservar o meio ambiente, atuando de forma sustentável, a fim de que as 

próximas gerações possam continuar usufruindo dos recursos naturais disponíveis. Tal 

princípio é também denominado de Solidarieade Diacrônica, que significa através do tempo, 

referindo-se às gerações futuras. 

Para sua implementação, necessário se faz aplicar-se os princípios da precaução, do 

desenvolvimento sustentável e do aproveitamento racional dos recursos naturais. 

Sobre o tema acentua J. J. Gomes Canotilho: 

"(...) os comportamentos ecológica e ambientalmente relevantes da geração actual 

condicionam e comprometem as condições de vida das gerações futuras" 
58

 

Tal princípio vem expresso nas constituições brasileira e portuguesa, nos termos seguintes: 

“Art. 225, caput: "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

                                   
58Canotilho, J. J. G. (2005), 47. 
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coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" 

(Constituição da República Federativa do Brasil). 

“Art. 66, n° 2: Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento 

sustentável, incumbe ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a 

participação dos cidadãos: (...) d) promover o aproveitamento racional dos recursos naturais, 

salvaguardando a sua capacidade de renovação e a estabilidade ecológica, com respeito pelo 

princípio da solidariedade entre gerações;” (Constituição da República Portuguesa) 

No próximo capítulo, o Princípio da Solidariedade Intergeracional será abordado de forma 

mais detida, conforme veremos. 

Com base nos princípios até aqui analisados, entende-se que indesejáveis efeitos colaterais do 

desenvolvimento social e econômico devem ser, dentro do possível, reconhecidos a tempo e, 

por meio de um amplo planejamento de conservação ambiental, ser minimizados, de forma a 

se concretizar o desenvolvimento sustentável. 

Em síntese, demonstrada essa ampla proteção ao meio ambiente em âmbito constitucional no 

Brasil e em Portugal, necessário se faz dizer que, em havendo conflitos entre os princípios da 

“Constituição Econômica” e os da “Constituição Ambiental” em quaisquer desses países, a 

solução deve vir pelo consenso do desenvolvimento sustentável, tema desse trabalho. 

 

1.4. A Economia do Ambiente 

 

Como esposado anteriormente:“O campo da Economia que aplica a teoria econômica a 

questões ligadas ao manejo e a preservação do meio ambiente é chamado de Economia 

Ambiental ou Economia do Meio Ambiente.”
59

 

No momento em que o aspecto “meio ambiente” é integrado como elemento do sistema 

econômico e como local destinado às externalidades da produção, procura-se normatizar a 

                                   
59 Costa, S.S.T (2005), 16/2, 301. 
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economia do uso deste e determinar um valor para a conservação dos recursos da natureza, de 

modo a promover a integração dos recursos naturais ao mercado. 

A análise das externalidades do processo produtivo e a busca da inserção do meio ambiente 

no sistema de preços do mercado são justamente por isso algumas das principais 

preocupações da Economia do Ambiente. 

Desse modo, cabe à Economia Ambiental avaliar os problemas ambientais a partir do 

pressuposto de que o meio ambiente é limitado, independentemente da eficiência tecnológica 

para sua apropriação.
 60

 

Nesse sentido, fundamental para o estudo da Economia Ambiental é o problema da escassez. 

Com efeito, “os recursos naturais são, em sua maioria, escassos e apresentam possibilidades 

de usos alternativos. Como alocar eficientemente esses recursos é, portanto, um problema 

tipicamente econômico.”
61

 

Com a finalidade de equacionar o problema mencionado da escassez dos recursos naturais e 

da melhoria da qualidade de vida, daremos ênfase, em capítulo próprio deste trabalho, a 

alguns conceitos fundamentais da Economia do Ambiente
62

, apresentados como soluções pela 

Teoria Econômica, dentre os quais: 

-Critério de Pareto: em linhas gerais, é o critério mais utilizado para julgar se a alocação do 

recurso é ou não o mais eficiente; serve para estabelecer um ponto de ótimo para a sociedade 

nas negociações entre governo e mercado para a preservação do meio ambiente; 

-Taxa Pigouviana (ou Teoria da Correção do Mercado de Arthur C. Pigou): constitui-se no 

estabelecimento de uma taxa sobre a emissão de poluentes. Na prática, é uma importante 

política de cunho econômico de controle dos níveis de poluição; 

-Teorema de Coase (ou Teoria da Extensão do Mercado, de Ronald Coase): a partir das 

críticas a Pigou, propõe a negociação entre a sociedade e as indústrias poluidoras, com a 

finalidade de chegar a um ponto de ótimo ou de equilíbrio pelo critério de Pareto. 

                                   
60 Derani, C. (1997), 107. 
61 Costa, S.S.T (2005), 16/2, 303. 
62 Costa, S.S.T. (2005), 16/2, 304. 
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1.4.1. Economia x Ecologia 

 

No âmago da Economia Ambiental, encontra-se inserida a discussão acerca da existência de 

um suposto conflito entre economia e ecologia: 

“O antagonismo gerado entre ecologia e economia que especificamente hoje é possível de ser 

identificado pode ser formulado do seguinte modo: ecologia está assentada numa descrição de 

tempo e espaço, e os processos de transformação de matéria-prima são exercidos sobre um 

conjunto finito. A economia, ou melhor, o modo de produção moderno, não leva em 

consideração tempo e espaço, tomando os recursos naturais como infinitos e inesgotáveis, 

justificando a necessidade de um contínuo crescimento, que se revela por uma geração 

constante de valor- início e finalidade de toda a produção.”
63

 

Em verdade, porém, economia e ecologia guardam uma complexa interação, que impõem 

atuações políticas e jurídicas com vistas a realizar uma composição entre o desenvolvimento 

econômico e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Afinal, embora a Economia vise a dominação e a transformação da natureza, dirigida à 

obtenção de valor e riqueza, não há verdadeiro progresso, segundo adverte Fábio Nusdeo, 

com deteriorização da qualidade de vida, e será ilusório qualquer desenvolvimento à custa da 

degradação ecológica.
64

 

Neste contexto, com a finalidade de compatibilizar a realidade econômica com a realidade de 

proteção ambiental, surge o paradigma do desenvolvimento sustentável, que será abordado 

no capítulo seguinte. 

 

 

                                   
63 Derani, C. (1997), 117-118. 
64 Nusdeo, F. (1975), 94. 
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CAPÍTULO 2- DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

2.1. Conceito e origem histórica da expressão “desenvolvimento sustentável” 

 

A exploração desmedida dos recursos naturais, impelida por razões econômicas, pode 

provocar sérias conseqüências nos ecossistemas, tais como, mudanças climáticas drásticas, 

poluição atmosférica, alterações nas paisagens, escassez e poluição dos recursos hídricos, 

mortandade e extinção de espécies animais e vegetais e queda da qualidade de vida.
65

 

Como sabemos, embora o meio ambiente tenha sido alçado à condição de direito fundamental 

nos ordenamentos jurídicos de vários países, como por exemplo, Portugal e Brasil, tal 

circunstância não tem sido suficiente para evitar e reprimir os violentos ataques aos 

componentes ambientais naturais. 
66

 

Neste contexto, “a degradação do meio ambiente faz surgir para o homem uma nova 

responsabilidade, a de viabilizar a continuidade da vida na Terra, o que implica mudanças nos 

seus modos de vida, de produção, de desenvolvimento e, até mesmo, o surgimento de novas 

regras jurídicas.”
67

 

Sem embargo, como explica Hans Jonas, “a biosfera inteira do planeta é acrescida aquilo pelo 

qual nós devemos ser responsáveis, pois temos poder sobre ela.”
68

 

Nascem assim, as idéias de equidade intergeracional e desenvolvimento sustentável. 

Por equidade intergeracional, devemos entender a preocupação comum com a satisfação das 

necessidades das gerações futuras, fundada na percepção de que os recursos naturais são 

                                   
65 Balazeiro, M.B. (2009), 10. 
66 Nelson Bugalho, “Sociedade de Risco e Intervenção do Direito Penal na Proteção do Ambiente”, in Anais do 

12º Congresso Internacional de Direito Ambiental- Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Uso Sustentável de 

Energia, vol. I, São Paulo, Instituto O Direito por um Planeta Verde, 2008, p. 397. 
67 Tarrega, M.C.V.B & H.L. A. Pérez (2007), 18. 
68 Jonas, H. (2003), 31. 
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essenciais à vida e ao mesmo tempo finitos, cabendo às gerações presentes cuidar para que 

estes permaneçam em condições de serem utilizados pelas gerações futuras. 

Quanto ao conceito de desenvolvimento sustentável, muitos autores mencionam a década de 

1980 como o período de início de propagação do termo, mas como afirma Costa, as 

referências mais antigas de que se tem notícia, atribuem a origem da expressão 

desenvolvimento sustentável ao ano de 1968, por ocasião da “Conferência sobre a Biosfera”, 

em Paris, e da conferência sobre “Aspectos Ecológicos do Desenvolvimento Internacional”, 

ocorrida no mesmo ano em Washington.
69

 

Ocorre que, foi a “Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente”, 

sediada em Estocolmo, no ano de 1972, a maior responsável por popularizar a expressão. 

Durante tal evento, foi proposto um novo modelo de desenvolvimento, presente na 

Declaração de Estocolmo nos seus princípios 1º, 2º, 5º, 8º e 13º. 

“Só há uma Terra” (Only One Earth) foi o lema da Conferência, um conceito verdadeiramente 

revolucionário para a época, mas que hoje goza de uma notoriedade e consensualidade 

mundiais.  

A Conferência de Estocolmo constitui, desta forma, a primeira iniciativa coordenada ao nível 

global para encontrar soluções para os crescentes problemas em matéria ambiental e definir as 

respectivas linhas de ação, focando-se precisamente na cooperação internacional em matéria 

de ambiente. 

O conceito desse novo modelo de desenvolvimento trazido pela Conferência de Estocolmo foi 

trabalhado posteriormente em 1987, na Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida como Comissão de Brundtland, presidida 

pela ex-primeira ministra da Noruega Gro Haalen Brundtland, em que foi elaborado um 

relatório, denominado “Nosso Futuro Comum” (ou relatório Brundtland). 
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No relatório Brundtland está exposta uma das definições mais difundidas do conceito de 

desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”.
70

 

Sobre o tema desenvolvimento sustentável, vale dizer que também a “Conferência das Nações 

Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro, 

contribuiu de maneira importante para o alcance global de seu debate. 

Com efeito, a definição de desenvolvimento sustentável foi firmada na Agenda 21, 

documento desenvolvido na Conferência “Rio 92”, e incorporado em outras agendas mundiais 

de desenvolvimento e de direitos humanos. 

Nas lições de Ramón Martin Mateo, o desenvolvimento sustentável é um processo pelo qual a 

exploração de recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e as mudanças institucionais se harmonizam e coordenam a fim de que nosso 

potencial atual e futuro satisfaça as necessidades e aspirações humanas.
71

 

A sua implementação, segundo Archibugi, requer uma justa distribuição de riquezas, nos 

países e entre os países.
72

 

Do exposto, infere-se que o conceito de desenvolvimento sustentável é multidimensional, ou 

seja, abrange diversas dimensões. Nesse sentido, Sachs aborda o tema a partir de cinco 

dimensões distintas, abaixo descritas:
73

 

a) Sustentabilidade social: objetiva maior equidade na distribuição de bens e renda, reduzindo 

a diferença entre padrões de vida de ricos e pobres; 

b) Sustentabilidade econômica: visa eficiência econômica, avaliada em termos macrossociais, 

pressupondo alocação e gerenciamento eficiente de recursos, além de constantes 

investimentos públicos e privados; 

c) Sustentabilidade ecológica: pretende conservar a biodiversidade através de um conjunto de 

medidas como redução do consumo de recursos não renováveis, diminuição do volume de 

                                   
70 CMMAD, 1988, p. 46. 
71 Mateo, R.M. (1991), v. 1, 384-385. 
72 Franco, Archibugi et al (1989), 3. 
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resíduos e poluição, definição de normas de proteção ambientais, intensificação de pesquisas 

em novas tecnologias,etc; 

d) Sustentabilidade espacial: busca a obtenção de uma configuração rural-urbana mais 

equilibrada e melhor distribuição territorial dos assentamentos humanos e das atividades 

econômicas e 

e) Sustentabilidade cultural: refere-se às mudanças baseadas na continuidade cultural, de 

raízes endógenas, de soluções específicas para o local, respeitando os ecossistemas, a cultura 

e a área. 

Desta forma, para alcançar o desenvolvimento sustentável, entende Sachs que “as cinco 

dimensões apresentadas precisam ser levadas em conta simultaneamente.”
74

 

No entanto, como o conceito de desenvolvimento sustentável não é estático, as dimensões 

básicas e interdependentes que lhe constituem vêm sendo revisadas.  

Nessa linha de raciocínio, Guimarães e Maia (1997) apresentam oito dimensões do conceito 

de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade:
75

 

a) Sustentabilidade ecológica: trata-se da base física do processo de desenvolvimento e 

objetiva a conservação e o uso racional dos recursos naturais utilizados nas atividades 

produtivas; 

b) Sustentabilidade ambiental: possui estreita relação com a manutenção da capacidade de 

carga dos ecossistemas, isto é, preocupa-se com a capacidade da natureza para absorver e 

recuperar-se das agressões antrópicas; 

c) Sustentabilidade econômica: preocupa-se com a manutenção do crescimento econômico 

considerando as demais dimensões e não as sobrepondo; 

d) Sustentabilidade demográfica: diz respeito à capacidade de suporte do planeta diante das 

altas taxas de crescimento populacional além de outros fenômenos que impactam a questão do 

espaço, como os movimentos migratórios e as ocupações irregulares; 

                                   
74 Zechner, T.C. (2010), 33. 
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e) Sustentabilidade cultural: advoga a manutenção da diversidade, através da preservação de 

valores, práticas e símbolos de identidade de um povo, nação ou região. 

f) Sustentabilidade social: tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida, encampando 

problemas como a pobreza, desigualdade e exclusão social; 

g) Sustentabilidade política: vincula-se as ações de construção da cidadania buscando a 

incorporação dos indivíduos ao processo de desenvolvimento e, 

h) Sustentabilidade institucional: projeta no desenho das instituições que regulam a sociedade 

e a economia as dimensões sociais e políticas da sustentabilidade em seus conteúdos macro. 

Como se infere da exaustiva análise realizada, não existe um consenso sobre o conceito de 

desenvolvimento sustentável, mas a discussão sobre a temática ganha cada vez espaço no 

ambiente acadêmico e na imprensa mundial, sendo incorporada, mais recentemente, pela 

iniciativa privada. 

 

2.2. Os princípios do desenvolvimento sustentável 

 

Apesar de ser um conceito questionável por não definir com clareza quais são as necessidades 

do presente nem quais serão as do futuro, o relatório de Brundtland chamou a atenção do 

mundo sobre a necessidade de se encontrar novas formas de desenvolvimento econômico, 

com menos impactos ao meio ambiente. Além disso, definiu três princípios básicos do 

desenvolvimento sustentável a serem cumpridos: eficácia econômica, proteção ambiental e 

equidade social. Vejamos: 

Como ensinam Tarrega & Pérez, “O princípio da eficácia econômica privilegia o aspecto 

financeiro do desenvolvimento- o crescimento- que é medido por técnicas cuja variável 

principal é a economia, como o volume de comércio de um país e o crescimento do produto 

interno bruto.” A proteção ambiental, por seu turno, “expressa a conciliação do 

desenvolvimento da atividade econômica com o meio ambiente.” A equidade social e o bem-

estar, por sua vez, pressupõem desenvolvimento social, visto que “com o desenvolvimento 
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social as pressões sobre o meio ambiente diminuem, na medida em que o uso sustentável dos 

recursos naturais auxilia a realização da equidade social”.
76

 

Aos três princípios do desenvolvimento sustentável acima enunciados, hoje se acrescentou, 

segundo Monédiaire, o respeito às culturas
77

. Especificamente sobre o respeito às culturas, 

vale dizer que foi reconhecido pelo art. 22 da Declaração do Rio de Janeiro, nos seguintes 

termos: 

“Os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades locais, têm um 

papel vital no gerenciamento ambiental e no desenvolvimento, em virtude de seus 

conhecimentos e de suas práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar 

adequadamente sua identidade, cultura e interesses, e oferecer condições para sua efetiva 

participação no atingimento do desenvolvimento sustentável.”
78

 

Em outras palavras, o respeito às culturas significa que não há desenvolvimento sustentável 

sem levar-se em conta o espaço das populações tradicionais e seu modo de vida, como será 

demonstrado de maneira mais detida ao longo do presente estudo. 

 

2.3. O Estado Socioambiental de Direito, o Desenvolvimento Sustentável e o Princípio da 

Solidariedade Intergeracional 

 

2.3.1. O Estado Socioambiental de Direito 

 

“Na última quadra do século XX, várias Constituições pelo mundo afora, influenciadas pelo 

ordenamento internacional (...) consagraram o direito a um ambiente equilibrado ou saudável 

                                   
76 Tarrega, M.C.V.B & H.L. A. Pérez (2007), 23-31. 
77 Monédiaire, G. (2006), 72. 
78Declaração do Rio de Janeiro (1992), disponível no endereço eletrônico  
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340141992000200013&script=sci_arttext, (acesso em 09.11.10, às 

18:24h). 
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como direito humano e fundamental, reconhecendo o caráter vital da qualidade ambiental para 

o desenvolvimento humano em níveis compatíveis com a dignidade que lhe é inerente.”
79

 

De fato, como vimos no Capítulo 1 deste trabalho, as constituições brasileira (1988) e 

portuguesa (1976) consagraram expressamente a proteção do meio ambiente em seu texto- o 

mesmo acontecendo com a constituição espanhola (1978), dentre outras. 

Ocorre que, em conformidade com o Relatório Nosso Futuro Comum (também denominado 

Relatório Bruntdland, por ter sido presidido pela ex-primeira ministra da Noruega Gro Haalen 

Brundtland,), datado de 1987, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento da Organização das Nações Unidas, o enfrentamento das questões 

ambientais e a opção por um desenvolvimento sustentável implicam, necessariamente, a 

correção do quadro alarmante de desigualdade social e da falta de acesso da população pobre 

aos seus direitos sociais básicos, o que é causa potencializadora da degradação ambiental.
80

 

Com efeito, graves problemas ambientais existentes nos países em desenvolvimento decorrem 

justamente da falta de políticas habitacionais adequadas e da ausência de saneamento básico 

nas residências das populações mais carentes, que acabam devastando áreas de proteção 

ambiental e preservação permanente, para construírem suas casas, depositando lixo no 

entorno de rios e mananciais d´água. 

Nesse contexto, surge o chamado Estado de Direito socioambiental
81

, que resulta da 

necessária convergência das "agendas" social e ambiental num mesmo projeto jurídico-

político para o desenvolvimento humano.
82

 

Afinal, como ressalta Vasco Pereira da Silva, o Estado Social "desconhecera em absoluto" a 

questão ambiental, por estar imbuído de uma "ideologia otimista" do crescimento econômico, 

criador do progresso e da qualidade de vida. Em razão disso, somente com a crise do modelo 

de Estado Social ou de Providência, surgida no final dos anos 60 e agravada nos anos 70, com 

                                   
79 Sarlet, I. W. & T. Fensterseifer (2010), 12. 
80 Fensterseifer, T. (2008), 1. 
81 Também denominado pela doutrina de Estado Pós-Social, Estado de Direito Ambiental, Estado do Ambiente, 

Estado Constitucional Ecológico, Estado Ambiental, Estado de Bem-Estar Ambiental e Estado Ambiental de 
Direito. 
82 Fensterseifer, T. (2008), 1. 
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a denominada "crise do petróleo", que se iniciou uma tomada generalizada de consciência 

sobre os limites do crescimento econômico e da esgotabilidade dos recursos naturais.
83

 

A partir de então, “há que ter em conta a existência tanto de uma dimensão social quanto de 

uma dimensão ecológica da dignidade (da pessoa) humana, sendo que somente um projeto 

que contemple ambas as dimensões se revela como constitucionalmente adequado.”
84

 

Nessa perspectiva, afirma Häberle que os objetivos estatais do Estado Ambiental, assim como 

do Estado Social, constituem conseqüências do dever jurídico-estatal de respeito e proteção 

do Princípio da dignidade da pessoa humana, no sentido de uma "atualização viva do 

princípio", à luz dos novos valores humanos que são incorporados ao seu conteúdo normativo, 

o que acaba por exigir uma medida mínima de proteção ambiental. 
85

 

Em semelhante linha de pensamento, explica Canotilho que a qualificação de um Estado 

como Estado Ambiental traduz-se em duas dimensões jurídico-políticas: a) a obrigação do 

Estado, em cooperação com outros Estados e cidadãos ou grupos da sociedade civil, de 

promover políticas públicas (econômicas, sociais, educativas, de ordenamento, etc) pautadas 

pela sustentabilidade ecológica; e b) o dever de adoção de comportamentos públicos e 

privados amigos do ambiente de maneira a dar expressão concreta à assunção da 

responsabilidade dos poderes públicos perante as gerações futuras.
86

 

Já para López Pina, o surgimento do Estado Socioambiental implica a substituição da "mão 

invisível" do mercado pela "mão visível" do Direito, in verbis: 

“(...) el mercado no es un fin en si mismo, un espacio libre de Derecho extramuros del Estado 

e dela ética. La economía solo tiene servicio al servicio del Hombre, debiendo encontrar en 

ella su lugar no menos la "visible hand" del Derecho Constitucional que la "invisible hand" 

del mercado.”  
87

 

 

                                   
83 Silva, V. P da (2002), 17-18. 
84 Sarlet, I. W. & T. Fensterseifer (2010), 16. 
85 Häberle, P.(2005), 130. 
86 Canotilho, J J G (1998), 44. 
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Em síntese, o denominado Estado Socioambiental visa conciliar a atividade econômica com a 

conservação ambiental, concretizando a idéia de desenvolvimento sustentável, pautada na 

reflexão sobre o direito fundamental ao mínimo existencial ecológico (ou socioambiental).  

Assim, enquanto o Estado Liberal fundou-se no Princípio da Liberdade e o Estado Social no 

Princípio da Igualdade, o Estado Socioambiental tem como premissa fundamental o Princípio 

da Solidariedade. 

A seguir, abordaremos no contexto do Estado Socioambiental, os conceitos de 

desenvolvimento sustentável e solidariedade (com ênfase à chamada solidariedade 

intergeracional). 

 

2.3.2. O Desenvolvimento Sustentável 

 

Historicamente, a comunidade internacional já manifestava preocupação com os limites do 

desenvolvimento econômico desde a década de 1960, quando surgiram as primeiras 

discussões sobre os riscos da degradação do meio ambiente. 

Tais discussões se intensificaram em 1972, quando a ONU promoveu a “Conferência das 

Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente”, em Estocolmo, durante a qual se propôs 

um novo modelo de desenvolvimento, presente na Declaração de Estocolmo nos seus 

princípios 1º, 2º, 5º, 8º e 13º. 

A Conferência de Estocolmo constitui, desta forma, a primeira iniciativa coordenada ao nível 

global para encontrar soluções para os crescentes problemas em matéria ambiental e definir as 

respectivas linhas de ação, focando-se precisamente na cooperação internacional em matéria 

de ambiente. 

No mesmo ano de 1972, os pesquisadores do "Clube de Roma" publicaram, na linha de 

previsões catastróficas neo-malthusiana, o estudo “Limites do Crescimento”, que concluiu 

que, mantidos os níveis de industrialização, poluição, produção de alimentos e exploração dos 

recursos naturais, o limite de desenvolvimento do planeta seria atingido, no máximo, em 100 

anos, provocando uma repentina diminuição da população mundial e da capacidade industrial- 
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o que gerou reações, tanto dos países desenvolvidos, quanto dos países em 

desenvolvimento.
88

 

Em 1973, por seu turno, o canadense Maurice Strong lançou a definição de eco-

desenvolvimento, cujos princípios foram formulados por Ignacy Sachs, para quem os 

caminhos do desenvolvimento seriam seis: 1)satisfação das necessidades básicas; 

2)solidariedade com as gerações futuras; 3)participação da população envolvida; 

4)preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 5)elaboração de um sistema social 

que garanta emprego, segurança social e respeito a outras culturas e 6)programas de 

educação.
89

 

Vale registrar, porém, que a definição de um novo modelo de desenvolvimento, trazido 

originariamente pela Conferência de Estocolmo foi trabalhada posteriormente em 1987, no 

relatório Brundtland, elaborado pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CMMAD), no qual consta que desenvolvimento sustentável é “aquele que 

atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

atenderem a suas próprias necessidades”.
90

 

Segundo Castro (1996), o desafio imposto pelo ambientalismo ao desenvolvimento, a partir 

de então, foi o prelúdio de um questionamento ainda mais radical: o da nova questão social, 

amadurecida no final dos anos 80.
91

 

Nesse contexto, a dimensão de sustentabilidade social inerente ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, não se traduz na rejeição da eficiência econômica, nem na 

abdicação do crescimento econômico, mas na colocação dos mesmos a serviço de um novo 

projeto societário, onde a finalidade social esteja “justificada pelo postulado ético de 

solidariedade intergeracional e de equidade, materializada em um contrato social”. 
92
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89 Martins, T. (2003), 1 
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De acordo com Bezerra e Bursztyn (2000), a sustentabilidade emerge da crise de esgotamento 

das concepções de desenvolvimento, enquadradas nas lógicas da racionalidade econômica 

liberal.
93

 

Desse modo, o desenvolvimento sustentável sinaliza uma alternativa aos modelos tradicionais 

de desenvolvimento até então implementados. 

Sobre o tema, vale dizer que também a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento”, ocorrida em 1992 no Rio de Janeiro, contribuiu de maneira 

importante para o alcance global de seu debate, firmando a definição de desenvolvimento 

sustentável no documento denominado “Agenda 21”, posteriormente, incorporado em outras 

agendas mundiais de desenvolvimento e de direitos humanos. 

Relembrando as lições de Ramón Martin Mateo, desenvolvimento sustentável é um processo 

pelo qual a exploração de recursos, a direção dos investimentos, a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais se harmonizam e coordenam a fim 

de que nosso potencial atual e futuro satisfaça as necessidades e aspirações humanas.
94

 

Em suma, desenvolvimento sustentável é aquele que levando em conta as variáveis 

econômica, social e ambiental, visa garantir melhor qualidade de vida para as presentes e 

futuras gerações. 

A seguir, abordaremos o Princípio da Solidariedade, em sentido amplo, e da Solidariedade 

Intergeracional, em caráter específico. Vejamos: 

 

2.3.3. O Princípio da Solidariedadde (em sentido lato) e o Princípio da Solidariedade 

Intergeracional 

 

O Princípio da Solidariedade constitui o marco jurídico-constitucional do Estado 

Socioambiental de Direito contemporâneo.  
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Como assevera Fensterseifer, após os princípios da liberdade e da igualdade, como marcos 

normativos, respectivamente, do Estado Liberal e do Estado Social, aparece o Princípio da 

Solidariedade como mais uma tentativa histórica de realizar na integralidade o projeto da 

modernidade, concluindo o ciclo dos três princípios revolucionários: liberdade, igualdade e 

fraternidade.
95

 

Vale mencionar, porém que uma das principiais tensões axiológico-normativas na 

conformação do Estado Socioambiental de Direito reside justamente no enfrentamento entre 

liberdade e solidariedade. No entanto, o conflito é apenas aparente, já que ambos os princípios 

(e valores) têm o seu conteúdo estabelecido de forma sistemática no ordenamento jurídico, 

objetivando ambos a uma tutela integral da dignidade humana. Nesse sentido, deve-se referir 

o necessário resguardo do núcleo essencial dos direitos (e princípios) em colisão, aplicando-se 

no caso concreto o Princípio da proporcionalidade (adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito ou razoabilidade) para traçar a legitimidade 

constitucional de qualquer medida restritiva de direitos fundamentais.
96

 

A solidariedade no plano jurídico se traduz na existência de uma sociedade e de um Estado de 

Direito que zelem pelos direitos fundamentais de todos os seus membros. Tal princípio não 

opera de forma isolada no sistema normativo, mas conjuntamente com os princípios da justiça 

social, igualdade substancial e sobretudo, da dignidade da pessoa humana. 

Com efeito, se o conceito de desenvolvimento sustentável abrange o atendimento de 

necessidades humanas básicas das presentes e futuras gerações, surge na doutrina a discussão 

acerca do patamar mínimo de qualidade ambiental, ou mínimo existencial ecológico (pautado 

no Princípio da Solidariedade), sem o qual a dignidade humana estaria sendo violada. 

Nessa perspectiva, o Princípio 3 da Declaração do Rio conforma a idéia de um 

desenvolvimento sustentável que atenda, de forma eqüitativa as necessidades em termos 

econômicos, sociais e ambientais das gerações humanas presentes e futuras. Também o 

conceito de desenvolvimento sustentável trazido pelo Relatório Nosso Futuro Comum da 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento traz a idéia de que há que se 
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atender às necessidades das gerações presentes, mas sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades. 
97[

 

Em síntese, o princípio da solidariedade encontra-se necessariamente consubstanciado no 

conceito de desenvolvimento sustentável. 

É o que se verifica das normas constantes da Constituição brasileira (art. 225) e da 

Constituição Portuguesa (art. 66), que enunciam exatamente a idéia de responsabilidades 

ambientais compartilhadas entre o Estado e a sociedade. 

Aspecto específico inserido no Princípio constitucional da Solidariedade, especialmente na 

vertente ambiental, diz respeito à solidariedade entre as gerações humanas presentes e futuras.  

Sobre a equidade intergeracional, leciona Sampaio que "as presentes gerações não podem 

deixar para as futuras gerações uma herança de déficits ambientais ou do estoque de recursos 

e benefícios inferiores aos que receberam das gerações passadas. Esse é um princípio de 

justiça ou eqüidade que nos obriga a simular um diálogo com nossos filhos e netos na hora de 

tomar uma decisão que lhes possa prejudicar seriamente". 
98 

Nesse cenário, discute-se hoje em dia, inclusive, acerca da existência de uma proibição de 

retrocesso em termos de qualidade ambiental, no sentido das futuras gerações não deverem 

receber a Terra ou os recursos naturais em condições ambientais piores do que as recebidas 

pelas gerações anteriores. 

Acerca do tema assevera Michael Kloepfer que os deveres de proteção deriváveis da 

Constituição não vigoram somente em relação a pessoas que vivem atualmente, pois as 

garantias constitucionais desdobram nesse tocante também em princípio uma “proteção do 

mundo subseqüente”. Assim, apesar das gerações futuras não possuírem direitos subjetivos de 

defesa, o dever de proteção do Estado subsiste como emanação dos juízos de valor jurídico-

objetivos da lei básica.
99

 

 

                                   
97Relatório Nosso futuro comum (1991), Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,. 2.ed. 

Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 46. 
98Sampaio, J. A. L. (2003), 53. 
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De tudo quanto exposto, infere-se que “o princípio constitucional da solidariedade 

intergeracional constitui-se em uma norma-comando de defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, dirigida tanto ao poder público quanto à coletividade, com fincas 

a sua preservação para as futuras gerações, exatamente por ser essencial à sadia qualidade de 

vida.”
100

 

Como afirma Nalini: niguém "ousaria defender seriamente um movimento destinado a vedar 

toda e qualquer atuação humana sobre a Terra. Deixá-la qual santuário intocado é impossível. 

Talvez isso aconteça, quando o homem tiver levado a efeito seu propósito de acabar com a 

vida no planeta" 
101

 

Claro que os princípios do desenvolvimento sustentável e da solidariedade intergeracional não 

preconizam o mito da natureza intocada. 

Contudo, sua concretização se traduz no dever do Estado de adotar medidas efetivas voltadas 

à qualidade de vida e ao bem-estar social e ambiental, norteadas pelos princípios da dignidade 

da pessoa humana, da precaução, da prevenção e do aproveitamento racional dos recursos 

naturais. 

 

2.3.4. Jurisprudência selecionada sobre desenvolvimento sustentável e o Princípio da 

Solidariedade 

 

Compreendendo o direito como um fenômeno social, trazemos à baila neste tópico alguns 

julgados do Supremo Tribunal Federal brasileiro acerca das temáticas desenvolvimento 

sustentável e Princípio da Solidariedade: 

O primeiro julgado abaixo transcrito reconhece o direito ao meio ambiente equilibrado e à 

qualidade ambiental como direito fundamental de terceira geração, consagrador do princípio 

da intersolidariedade: 
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“O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui 

prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos 

direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo 

identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à 

própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e 

políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o 

princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e 

culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou concretas – acentuam o 

princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que materializam poderes de 

titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o 

princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo de 

desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados, enquanto 

valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade.”
102

  

Já o segundo excerto jurisprudencial selecionado, bastante interessante, trata da proibição de 

importação de pneus usados de qualquer espécie, confrontando-se o preço industrial a menor 

com o preço social a maior e realçando-se os preceitos constitucionais da saúde e do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado: 

“O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente pedido formulado em arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pelo Presidente da República, e declarou 

inconstitucionais, com efeitos ex tunc, as interpretações, incluídas as judicialmente acolhidas, 

que permitiram ou permitem a importação de pneus usados de qualquer espécie, aí insertos os 

remoldados. Ficaram ressalvados os provimentos judiciais transitados em julgado, com teor já 

executado e objeto completamente exaurido (...)." (ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia, 

julgamento em 24-6-2009, Plenário, Informativo 552). "A relatora, ao iniciar o exame de 

mérito, salientou que, na espécie em causa, se poria, de um lado, a proteção aos preceitos 

fundamentais relativos ao direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

cujo descumprimento estaria a ocorrer por decisões judiciais conflitantes; e, de outro, o 

desenvolvimento econômico sustentável, no qual se abrigaria, na compreensão de alguns, a 

importação de pneus usados para o seu aproveitamento como matéria-prima, utilizada por 

                                   
102 MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-10-95, Plenário, DJ de 17-11-95. No mesmo 
sentido: RE 134.297, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 13-6-95, 1ª Turma, DJ de 22-9-95.  
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várias empresas que gerariam empregos diretos e indiretos. (...) Na sequência, a Min. Cármen 

Lúcia deixou consignado histórico sobre a utilização do pneu e estudos sobre os 

procedimentos de sua reciclagem, que demonstraram as graves consequências geradas por 

estes na saúde das populações e nas condições ambientais, em absoluto desatendimento às 

diretrizes constitucionais que se voltam exatamente ao contrário, ou seja, ao direito à saúde e 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Asseverou que, se há mais benefícios 

financeiros no aproveitamento de resíduos na produção do asfalto borracha ou na indústria 

cimenteira, haveria de se ter em conta que o preço industrial a menor não poderia se converter 

em preço social a maior, a ser pago com a saúde das pessoas e com a contaminação do meio 

ambiente. Fez ampla consideração sobre o direito ao meio ambiente – salientando a 

observância do princípio da precaução pelas medidas impostas nas normas brasileiras 

apontadas como descumpridas pelas decisões ora impugnadas –, e o direito à saúde. (...) A 

relatora, tendo em conta o que exposto e, dentre outros, a dificuldade na decomposição dos 

elementos que compõem o pneu e de seu armazenamento, os problemas que advém com sua 

incineração, o alto índice de propagação de doenças, como a dengue, decorrente do acúmulo 

de pneus descartados ou armazenados a céu aberto, o aumento do passivo ambiental – 

principalmente em face do fato de que os pneus usados importados têm taxa de 

aproveitamento para fins de recauchutagem de apenas 40%, constituindo o resto matéria 

inservível, ou seja, lixo ambiental –, considerou demonstrado o risco da segurança interna, 

compreendida não somente nas agressões ao meio ambiente que podem ocorrer, mas também 

à saúde pública, e inviável, por conseguinte, a importação de pneus usados. (...) Concluiu que, 

apesar da complexidade dos interesses e dos direitos envolvidos, a ponderação dos princípios 

constitucionais revelaria que as decisões que autorizaram a importação de pneus usados ou 

remoldados teriam afrontado os preceitos constitucionais da saúde e do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e, especificamente, os princípios que se expressam nos arts. 170, I 

e VI, e seu parágrafo único, 196 e 225, todos da CF.”
103[03]

 

 

 

 

                                   
103 ADPF 101, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 11-3-2009, Plenário, Informativo 538.  
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2.4. O panorama do desenvolvimento sustentável nas ordens econômicas do Brasil e de 

Portugal 

 

Sob o prisma econômico ,“desenvolvimento é, basicamente, aumento do fluxo de renda real, 

isto é, incremento na quantidade de bens e serviços por unidade de tempo à disposição de 

determinada coletividade”
104

 

O conceito de desenvolvimento sustentável, por sua vez, se direciona à realização do bem 

comum e uma ponderação de valores, como a justiça social, a qualidade de vida e a 

solidariedade intra e inter geracional. 

No relatório Brundtland, elaborado em 1987 pela Comissão Mundial para o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento (CMMAD), se encontra exposta uma das definições mais difundidas do 

conceito de desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem a suas próprias 

necessidades”.
105

 

Como explicado anteriormente, o conceito de desenvolvimento sustentável é 

multidimensional, ou seja, abrange diversas dimensões.  

Nesse sentido, Sachs aborda o tema a partir de cinco dimensões distintas:
106

a) 

Sustentabilidade social; b) Sustentabilidade econômica; c) Sustentabilidade ecológica; d) 

Sustentabilidade espacial e e) Sustentabilidade cultural.
107

 

Tais dimensões, no entanto, vêm sendo revisadas pela doutrina. 

Segundo Guimarães e Maia, já mencionados, o conceito de desenvolvimento sustentável 

abrange oito dimensões:
108

a) Sustentabilidade ecológica; b) Sustentabilidade ambiental; c) 

                                   
104 Furtado, C. (1961), 115-116. 
105 CMMAD, 1988, p. 46. 
106 Sachs, I. (1993), 37. 
107 Sobre o tema, consultar o item 2.1 deste trabalho. 
108 Guimarães, R P. & Kátia D Maia (1997), 385-397. 
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Sustentabilidade econômica; d) Sustentabilidade demográfica; e) Sustentabilidade cultural; f) 

Sustentabilidade social; g) Sustentabilidade política e, h) Sustentabilidade institucional.
109

 

Desta forma, para que se concretize um desenvolvimento sustentável deve existir um 

equilíbrio entre as dimensões referidas, sobretudo, entre a sustentabilidade ecológica, a 

ambiental, a social e a econômica, a seguir explicadas. 

A sustentabilidade ecológica consiste na conservação e uso racional e equilibrado dos 

recursos naturais utilizados nas atividades produtivas, em benefício das gerações atuais e 

futuras. 

A sustentabilidade ambiental possui estreita relação com a manutenção da capacidade de 

carga dos ecossistemas, isto é, preocupa-se com a capacidade da natureza para absorver os 

resíduos e recuperar-se das agressões antrópicas. 

A sustentabilidade econômica preocupa-se com a manutenção do crescimento econômico, ou 

seja, “condiz com a possibilidade de alocação e gestão mais eficientes dos recursos e um 

fluxo regular do investimento público e privado.”
110

 

A sustentabilidade social, por seu turno, tem por objetivo a melhoria da qualidade de vida, 

encampando problemas como a pobreza, a desigualdade e a exclusão social. Em outras 

palavras, “refere-se a construção de uma civilização do "ser", em que exista maior equidade 

na distribuição do "ter" e da renda, de modo a melhorar substancialmente os direitos e as 

condições das amplas massas da população e a reduzir a distância entre os padrões de vida de 

abastados e não abastados.”
111

 Afinal, a pobreza constitui uma das principais causas da 

degradação ambiental do mundo, de acordo com as conclusões do Relatório sobre 

Desenvolvimento Humano do PNUD, de 1999.
112

 

A seguir, abordaremos o desenvolvimento sustentável nas ordens econômicas brasileira e 

portuguesa, considerando que existe uma relação intrínseca entre economia e meio ambiente, 

vez que toda a atividade econômica implica o uso e a transformação de recursos naturais e 

energia. 

                                   
109 Sobre o tema, consultar o item 2.1 deste trabalho. 
110 Lautenschlager, L. (2011), 2. 
111 Lautenschlager, L. (2011), 2. 
112 Disponível no endereço eletrônico http://www.pnud.org.br/rdh/ 
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2.4.1 Ordem econômica brasileira 

 

A Carta Magna brasileira é dotada de um Título específico dedicado à economia, nomeado 

“Da Ordem Econômica e Financeira”, o qual reúne um conjunto de princípios, normas e 

institutos jurídicos que alicerçam a ordem jurídica econômica. Mas, não somente neste Título, 

como também em vários dispositivos esparsos do texto constitucional brasileiro, podemos 

encontrar normas correlatas à economia. 

Esse plexo de normas e preceitos voltados à regulação da economia, em nível constitucional, 

recebe o nome de "constituição econômica". 

Na lição de José Afonso da Silva, a “constituição econômica” constitui a parte da constituição 

que interpreta o sistema econômico, ou seja, que dá forma ao sistema econômico.
113

  

Vital Moreira, por sua vez, considera que a Constituição econômica é composta pelo conjunto 

de normas e instituições jurídicas que instituem um determinado modo de organização e 

funcionamento da economia e caracterizam, por este mesmo motivo, uma determinada ordem 

econômica.
114

 

Dentre os dispositivos constitucionais que compõem a ordem econômica, o art. 3º estabelece 

que o desenvolvimento nacional é objetivo fundamental da República Federativa Brasileira. 

Já o art 170 da Constituição Brasileira, um dos mais relevantes da chamada “constituição 

econômica”, enuncia como princípios da ordem econômica: a soberania nacional, a 

propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do 

consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego, o 

tratamento favorecido para empresas nacionais de pequeno porte, e a defesa do meio 

ambiente, sinalizando, como referimos antes, a necessidade de interação da chamada 

“Constituição econômica” com a designada” constituição ambiental”. 

                                   
113 Silva, J. A. (2003), 765. 
114 Moreira, V. (2002), 5. 
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De fato, a Carta Magna Brasileira, ao reconhecer como direitos fundamentais, tanto o meio 

ambiente, quanto o desenvolvimento econômico, admite a necessidade de compatibilização 

desses dois direitos, através da implementação do chamado desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, o art. 1º da CFB enuncia como princípios fundamentais do Estado brasileiro, 

tanto a livre iniciativa e o valor social do trabalho, quanto a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana, valores diretamente relacionados à defesa do meio ambiente. 

Além disso, o art. 170 dispõe como fundamentos da ordem econômica a valorização do 

trabalho humano e a livre iniciativa, mas pontua que esta deve observar diversos princípios, 

dentre os quais, a defesa do meio ambiente. 

Sobre a livre iniciativa, vale salientar que, enquanto fundamento da ordem econômica, atribui 

à iniciativa privada o papel primordial na produção e circulação de bens e serviços, cabendo 

ao Estado tão somente uma função supletiva de exploração direta de atividade econômica, 

quando necessária à segurança nacional ou a relevante interesse econômico (CF, art. 173). 

Nesse sentido, “a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de indústria e comércio ou 

liberdade de empresa e a liberdade de contrato.”
115

 

O parágrafo único do art. 170 da Carta Magna assegura o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos 

em lei. 

Todavia, o princípio da livre iniciativa não tem caráter absoluto, uma vez que existem limites 

impostos pela própria ordem econômica, como a necessidade de defender o meio ambiente, o 

que se reflete na exigênia legal da realização de estudo de impacto ambiental e da obtenção de 

licenciamento ambiental, no caso de empreendimentos que causem significativos impactos ao 

meio ambiente. 

 

 

                                   
115 Silva, J. A. da (2000), 767. 
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2.4.2 Ordem econômica portuguesa 

 

Da análise do texto constitucional português, verifica-se que a Constituição não apenas 

consagra a liberdade de iniciativa e de mercado, mas também idéias relativas a bem-estar, 

qualidade de vida, solidariedade e justiça social. É o que se depreende, sobretudo, dos artigos 

80º e 81º da CRP. 

Sendo a Carta Portuguesa, inspiração para a Constituição Brasileira, não poderia deixar de 

contemplar em seu corpo também uma verdadeira “Constituição Econômica”. Com efeito, em 

diversos dispositivos de sua Parte II, trata da chamada “Organização econômica”. 

Nesse contexto, ao mesmo tempo em que a Constituição Portuguesa contempla a livre 

iniciativa, determina caber ao Estado adotar uma política nacional de energia, com 

preservação dos recursos naturais e do equilíbrio ecológico, o que significa dizer que a 

liberdade de iniciativa não é absoluta, devendo ser limitada em prol dos interesses mais 

relevantes da coletividade. 

No Título I da Parte II da CRP, artigo 80º, se encontram os princípios fundamentais que 

norteiam a organização econômica, dentre os quais se destacam o que determina que os 

recursos naturais são considerados de propriedade pública, bem assim, o do planejamento 

democrático do desenvolvimento econômico e social. 

No artigo 81º, por seu turno, são listadas as prioridades do Estado no âmbito econômico e 

social, dentre as quais se insere a promoção do aumento do bem-estar social e econômico e da 

qualidade de vida das pessoas, em especial das mais desfavorecidas, no quadro de uma 

estratégia de desenvolvimento sustentável. 

Conforme vimos, o conceito de desenvolvimento sustentável é multidimensional, ou seja, 

abrange diversas dimensões, pelo que a Constituição Portuguesa apresentou papel de 

vanguarda ao reconhecer a necessidade de implementação de um desenvolvimento 

econômico, ao lado de um desenvolvimento ambiental e social. 
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2.5. O desenvolvimento sustentável e a Tragédia dos Comuns 

 

A partir da definição de desenvolvimento sustentável, desponta-se um dos dilemas clássicos 

da sustentabilidade, referente aos chamados recursos comuns, tão bem analisados por Garret 

Hardin (1968) em seu artigo “A tragédia dos comuns”. Neste, Hardin assinala o problema 

central dos bens comuns, consubstanciado no acesso livre e não-regulamentado a recursos 

naturais. 

Em linhas gerais, como explica Hardin, na presença de recursos comuns, os indivíduos agem 

racionalmente com base em seu ponto de vista particular, explorando demasiadamente o 

recurso, sem realizarem investimentos, o que conduz a um comportamento coletivo irracional, 

que leva à exaustão do recurso.
116

 

Como se verifica, o dilema acima esposado traz à tona a preocupação acerca da “gestão” e do 

“planejamento” dos chamados recursos naturais. 

Neste cenário, Fikret Berkes questiona a idéia de Hardin de que a liberdade no uso de recursos 

comuns provoca a ruína de todos, pois admite a presença de uma estrutura de regimes de 

apropriação aplicável aos recursos comuns como importante alternativa para evitar a 

tragédia.
117

 

Desta forma, explica o citado autor que os recursos comuns podem ser geridos por intermédio 

de quatro regimes básicos de apropriação de recursos: o de livre acesso, a propriedade 

privada, a propriedade estatal e a propriedade comunal. 

O primeiro, o de livre acesso, significa a ausência de direitos de propriedade bem definidos. O 

segundo, a propriedade privada, relaciona-se a situação na qual um indivíduo ou empresa tem 

o direito de excluir outras partes interessadas além de regulamentar o uso dos recursos. O 

terceiro regime, consistente na propriedade estatal, se caracteriza pelo fato do direito sobre os 

recursos constituir uma prerrogativa exclusiva do governo, que regulamenta o seu uso. 

                                   
116 Hardin, Garret (1968), “The Tragedy of the Commons”, Science, 162, 1243-1248. 
117Berkes, F. (2005), 50. 
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Finalmente, o último, a propriedade comunal, se caracteriza pelo recurso ser administrado por 

uma comunidade definida de usuários, os quais possuem autonomia para regrar o uso e 

excluir outros usuários. 

Em face disso, sustenta Berkes que a solução para que a tragédia seja evitada se situa 

exatamente nas diferentes combinações entre os quatro regimes anteriormente elucidados. Em 

tópico específico adiante, a problemática da tragédia dos baldios será abordada de maneira 

mais detalhada. 

 

2.6. A tradução econômica da Teoria do Desenvolvimento Sustentável para a proteção 

dos recursos naturais 

 

Consoante exposto antes, o conceito de um novo modelo de desenvolvimento, trazido pela 

Conferência de Estocolmo, foi trabalhado posteriormente em 1987, na Comissão Mundial 

para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CMMAD), também conhecida como Comissão 

de Brundtland, em que foi elaborado um relatório, denominado “Nosso Futuro Comum” (ou 

relatório Brundtland). 

No citado relatório encontra-se exposta uma das definições mais difundidas do conceito de 

desenvolvimento sustentável como sendo “aquele que atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades”.
118

 

Tal definição foi firmada, anos mais tarde, na Agenda 21, documento desenvolvido na 

“Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento”, realizada em 

1992, na cidade do Rio de Janeiro. 

Da definição enunciada, infere-se que a modificação da natureza somente se justifica quando 

necessária para a manutenção da vida humana ou quando a apropriação dos recursos naturais 

não impeça sua reprodução.
119

 Em outras palavras, o desenvolvimento é sustentável quando 

                                   
118 (CMMAD, 1988, p. 46). 
119 Segundo Rehbinder, E. (1982), 89, justamente por isso, a sustentabilidade configura um princípio válido para 

todos os recursos renováveis, não se aplicando aos recursos não renováveis. 
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satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a habilidade das futuras gerações em 

satisfazer as suas próprias necessidades, ou seja, sem inviabilizar os recursos equivalentes de 

que farão uso no futuro outras gerações.  

Contudo, desenvolvimento sustentável não é a palavra mágica que tem o condão de 

transformar o sonho de harmonia do homem com a natureza em realidade. 

A “realização do desenvolvimento sustentável assenta-se sobre dois pilares, um relativo à 

composição de valores materiais e outro voltado à coordenação de valores de ordem moral e 

ética: uma justa distribuição de riquezas nos países e entre os países, e uma interação dos 

valores sociais, onde se relacionam interesses particulares de lucro e interesses de bem estar 

coletivo. A primeira condição seria genericamente chamada de proporcionalidade 

econômica e a segunda seria uma condição voltada à proporcionalidade axiológica 

(referente aos diversos valores ou princípios existentes na sociedade).”
120

 

Da apreciação das idéias apresentadas, pode parecer, a princípio, que falta certa consistência 

na definição de desenvolvimento sustentável, por algumas razões: 

1º) Como seria possível vincular a idéia de desenvolvimento sustentável às condições reais de 

produção social? 

2º) Como entender o aspecto inter-temporal da expressão desenvolvimento sustentável, ou 

seja, que as atividades econômicas desenvolvidas no presente não podem ser custeadas pela 

escassez a ser vivida no futuro? 

3º) E ainda, como resolver o dilema de compatibilizar a proteção aos recursos naturais, 

admitidos como esgotáveis, com o crescimento constante da economia? 

Desenvolvimento sustentável consiste, então, na idéia “de um desenvolvimento harmônico da 

economia e ecologia que devem ser ajustados numa correlação de valores onde o máximo 

econômico reflita igualmente um máximo ecológico. Na tentativa de conciliar a limitação dos 

recursos naturais com o ilimitado crescimento econômico, são condicionadas à consecução do 

desenvolvimento sustentável mudanças no estado da técnica e na organização social.” Nesse 

                                   
120 Derani, C. (1997), 127. 
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sentido, desenvolvimento sustentável constitui “a tradução do ótimo de Pareto
121

 a ser 

encontrado entre desenvolvimento econômico e proteção dos recursos naturais.”
122

 

Isto significa que existe um grau máximo de poluição ambiental dentro do qual o sistema deve 

desenvolver-se, sendo que este desenvolvimento econômico deve estar vinculado ao aumento 

de bem-estar social. 

Vale mencionar, porém, que o ótimo de Pareto representa uma simplificação drástica da 

realidade, como acentua Nusdeo.
123

Afinal, a ocorrência dessa situação "ótima" depende da 

presença de certas condições no sistema de mercado capazes de delinear a chamada 

“concorrência perfeita”, quais sejam, a existência de um mercado atomizado, pleno acesso dos 

operadores às informações relevantes e inexistência de efeitos colaterais ou externos da 

atividade econômica. 

A seguir, será explorado o assunto de forma mais detida. 

 

2.6.1. O desenvolvimento sustentável e o ótimo de Pareto 

 

Um estado da economia é considerado eficiente no sentido de Pareto quando não há qualquer 

possibilidade de se melhorar a posição de pelo menos um dos agentes dessa economia sem 

que com isso a posição de um outro agente seja piorada. Tal Teoria é chamada de Critério de 

Pareto, Ótimo de Pareto, Alocação ótima dos recursos de Pareto, Otimização de Pareto ou 

Máximo de Pareto. 

Segundo Costa: “Esse critério tem extrema importância quando buscamos estabelecer um 

ponto de equilíbrio entre produção e poluição. O ponto de ótimo se dará quando a sociedade 

                                   
121O economista e sociólogo italiano Vilfredo Pareto foi o responsável pela introdução do conceito de “ótimo de 

Pareto” na Teoria Econômica, tendo ajudado o desenvolvimento da Microeconomia com a idéia de curva de 

indiferença. 
122 Derani, C. (1997), 128-129. 
123 Nusdeo, F. (1975), 41-42. 
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definir o nível de poluição aceitável e as indústrias limitarem sua produção a um nível 

economicamente viável e satisfatório às condições estabelecidas pela sociedade.”
124

 

A lógica do ótimo de Pareto
125

 exige, portanto, uma ponderação de custos e benefícios 

econômicos. Nessa perspectiva, “a economia de mercado atinge seu grau ótimo quando 

realiza uma satisfatória relação entre o uso de um recurso natural e sua conservação, 

encontrando um preço que permita a utilização do bem ao mesmo tempo em que o conserva. 

Em outras palavras, a relação uso e não uso deve atingir um estágio ótimo que permita a 

continuação desta prática econômica, ou seja, a sustentabilidade do desenvolvimento.”
126

 

A transposição deste sistema para a prática,no entanto, revela-se complicada, considerando 

que a relação custo-benefício é variável, sofrendo influências do mercado e, em geral, as 

relações de mercado envolvem sempre vários sujeitos. 

Além disso, “o ótimo de Pareto não significa zero de poluição, nem tampouco, uma 

otimização dentro de padrões biológicos de qualidade de vida. É mais uma relação de custo-

benefício, onde o custo da limpeza não pode ser superior ao custo da perda marginal de bem-

estar.”
127

 

Com efeito, qualquer recurso escasso é ótimo socialmente quando para última unidade do 

recurso em apreço, o benefício social marginal é igual ao custo social marginal. 

 

2.7. A sustentabilidade na ótica de economistas do mainstream 

 

Neste tópico, são apresentadas as visões de um conjunto de economistas de renome 

internacional e distintas linhas políticas sobre diversas questões relativas à sustentabilidade. 

Como veremos, as suas propostas para solucionar a equação de crescer, distribuir e sustentar 

nem sempre são as mesmas, mas todos defendem, em linhas gerais, a existência de uma 

economia e sociedade sustentáveis: 
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a) Sustentabilidade: 

 

Acerca da sustentabilidade, afirma Bresser Pereira que se trata de uma necessidade e também 

uma ideologia: 

“É uma necessidade. Tudo indica que é uma necessidade, e é uma ideologia também, no 

sentido bom da palavra. Temos cinco grandes objetivos políticos, dos quais quatro são 

ideologias definidas historicamente pelas sociedades modernas. O primeiro, que veio da 

Antiguidade, é o da segurança e da paz. Depois, vem a liberdade e o liberalismo; depois, o 

desenvolvimento econômico e o nacionalismo; depois a justiça social e o socialismo, e, 

finalmente, a proteção do meio ambiente e o ambientalismo. Os últimos quatro são 

ideologias.”
128

 

Mercadante, de outro lado, faz questão de enfatizar que somente através da regulação estatal 

torna-se possível alcançar a sustentabilidade: 

“(...) o mercado não é capaz de se autorregular, seja para distribuir renda, seja para buscar 

sustentabilidade. É indispensável que a democracia e o poder público tomem decisões que 

onerem a poluição e que penalizem externalidades negativas, gerando custos na política fiscal 

e na política monetária, no padrão de financiamento.”
129

 

 

b) Mudança de Paradigma no pensamento econômico: 

 

Sobre uma possível mudança de paradigma no pensamento econômico, Edmar Bacha atribui o 

fato à circunstância da natureza ter passado a ser considerada um recurso escasso: 
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“Estamos lidando com um assunto cuja novidade para os economistas decorre do fato de que 

a gente sempre tomou, na análise econômica, a natureza como um bem livre, de oferta 

ilimitada, a preço zero. Portanto, não era objeto da indagação dos economista. Os economistas 

se perguntam sobre como alocar recursos escassos com usos alternativos, e a natureza não 

aparentava ser um recurso escasso. Certamente não era, há duzentos anos. Essa escassez de 

bens naturais é um fenômeno recente. Então, estamos dando conta de que esse bem, a 

natureza, é escasso, e, dada essa visão de que há escassez, temos um problema econômico. O 

problema econômico deriva de que a natureza não tem dono.” 
130

 

Assim, como aponta Bacha, o problema econômico de índole ambiental reside justamente no 

fato da natureza ser um recurso comum, e portanto, sujeito a sobre-exploração e 

subinvestimentos, sendo apresentadas para o caso duas soluções:a criação de um mercado 

para os recursos naturais e a regulamentação estatal: 

“Estamos falando da existência de um fator de produção cuja escassez não está incorporada 

na análise econômica. Antes não era incorporada porque era abundante. Agora, que 

percebemos que os recursos naturais são escassos, o nosso problema é a natureza ser um bem 

sem dono e, portanto, como não tem dono, continua sendo usada como se de graça fosse, ou 

seja, excessivamente. O problema econômico, agora, é como vamos encontrar formas de 

precificação desse bem, ou de regulação eficiente do seu uso, de tal maneira que possamos 

preservá-la para as gerações futuras.”
131

 

Para Mercadante, de igual forma, o desafio de construir uma economia de baixa emissão de 

carbono implica numa completa mudança de paradigma no pensamento econômico, posto que 

as “categorias que formaram toda uma geração de economistas e administradores públicos 

estão superadas.” Nesse sentido, entende o autor que é preciso “estudar com mais 

profundidade a relação entre economia, crescimento, preservação do ambiente e “pegada 

ecológica”, além de buscar uma reconversão produtiva que não seja só uma questão 

energética. O ajuste necessário para termos uma economia sustentável para as próximas 

gerações é profundo.”
132
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Consoante Maílson da Nóbrega, de outro lado, a economia e o pensamento econômico 

evoluem de acordo com a experiência, a pesquisa e a realidade. Considerando que a questão 

ambiental se impôs nas últimas décadas, o tema meio ambiente foi então introduzido nas 

preocupações econômicas, não significando, porém, que esteja havendo uma mudança de 

paradigma econômico, na sua visão. Vejamos: 

“Se você olhar há vinte, trinta anos, o desenvolvimento focava na questão da pobreza: como 

extirpar a pobreza. A palavra desenvolvimento surgiu depois da Segunda Guerra Mundial e 

consolidou-se, nos anos 1980, significando algo novo, diferente de crescimento, uma vez que 

o desenvolvimento inclui a questão da distribuição de renda e da redução da pobreza. Nos 

últimos anos evoluiu-se para a idéia do desenvolvimento sustentável, o que, antes da questão 

ambiental, era uma expressão tipicamente econômica. Desenvolvimento sustentável era 

aquele que ocorria sem geração de desequilíbrios do lado inflacionário e das contas externas. 

Hoje, a idéia de desenvolvimento sustentável está associada à questão ambiental, ou seja, 

promover o processo de desenvolvimento sem causar danos irreversíveis ao meio 

ambiente.”
133

 

Por derradeiro, na mesma linha de raciocínio de Maílson da Nóbrega, Persio Arida entende 

que construir uma economia de baixa emissão de carbono não implica, de fato, uma mudança 

de paradigma no pensamento econômico. 
134

 

 

c) Previsões catastróficas de Malthus, no século XIX; do Clube de Roma, em 1972; e a 

atual previsão relativa às mudanças climáticas: 

 

Comparando as previsões de catástrofes econômicas realizadas por Malthus, no século XIX, 

e pelo do Clube de Roma, em 1972, com a previsão atual, relativa a mudanças climáticas 

provocadas pelo aquecimento global, Edmar Bacha considera, por enquanto, improvável que 
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a inovação tecnológica possa mudar esse quadro, “porque até agora não temos nenhuma das 

fontes energéticas alternativas de baixo carbono com boa perspectiva econômica.”.
135

 

No entanto, afirma Nóbrega, com propriedade, que a sociedade não pode abdicar da 

perspectiva de crescimento econômico. Com efeito, afirma o autor que restou “provado que a 

idéia do não crescimento do Clube de Roma não passava de uma utopia inviável, além de uma 

tremenda injustiça com quem não tinha chegado lá. Na verdade, congelava-se a desigualdade 

e exigia-se um nível de coordenação mundial absolutamente impossível, não apenas das 

políticas públicas, mas das vontades sociais. Eles pretendiam levar a humanidade a renunciar 

à idéia de progresso, renunciar à idéia de existência humana.”
136

 

No mesmo sentido, Mercadante
137

 e Arida
138

 refutam completamente a possibilidade da 

sociedade poder abdicar da idéia de crescimento econômico. 

 

d) Precificação dos produtos e serviços pelo “custo total”: 

 

Quanto ao tema relativo à precificação de produtos e serviços pelo chamado “custo total” 

(aquele que integra no preço o custo das externalidades e dos impactos socioambientais), de 

modo geral, os economistas defendem essa idéia, embora façam diferentes ponderações sobre 

o assunto. 

Com efeito, para que uma mudança de paradigma se concretize, manifesta Bacha sua 

preferência no sentido da precificação dos produtos e serviços pelo “custo total”, embutido 

no preço o custo das externalidades e dos impactos socioambientais como desperdício e 

poluição.
139

 

Com relação ao tema, alerta Mercadante que a precificação de produtos e serviços, 

embutindo no preço o custo das externalidades e dos impactos socioambientais, significa 
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aumento de custo para empresas e consumidores, mas o custo de não fazer isso será mais alto. 

Vejamos: 

“A transição para o baixo carbono aparentemente custa caro, mas o custo de não fazer será 

muito mais alto. Por que o cigarro é tão caro em termos de imposto? Porque gera câncer, gera 

enfisema e tem quatrocentos produtos tóxicos. Se não taxar, o gasto em saúde e previdência 

será muito maior. Eu também preciso financiar esses gastos, então tributo antes para alavancar 

recursos. Ao tributar, desestimulo o consumo e estimulo outros produtos que não estou 

onerando. A política fiscal e a política de crédito são grades instrumentos de reconversão da 

economia. É isso que precifica: você embute o custo da externalidade por meio da ação 

regulatória do Estado, não esperando que as empresas façam, porque elas não farão- já que o 

acionista quer resultado. É positivo as empresas buscarem padrões de sustentabilidade e 

quererem figurar em índices de sustentabilidade como o da Bovespa. A responsabilidade 

social exige compromisso com a sustentabilidade, mas a crise de 2008 mostrou novamente 

que o mercado não se autorregula. O Estado tem de estabelecer critérios e penalidades.‟
140

 

Ricardo Abramovay, também admitindo a necessidade de precificação dos produtos e 

serviços pelo custo total, pondera, contudo, que tal expediente não é suficiente à mudança de 

paradigma que se espera.
141

 

Por fim, podemos citar a observação de Maílson da Nóbrega sobre o tema: 

“As externalidades vão se incorporar ao custo dos produtos na medida em que o Estado 

começar, pela atividade regulatória e pela tributação, a impor custos pelas externalidades. É 

legítimo criar um tributo para penalizar a poluição e incentivar a busca de processos 

produtivos mais limpos. Uma fábrica que polui o ambiente gera externalidades para quem não 

tem nada a ver com ela- o sujeito que mora nas proximidades. Alguém que polui um rio cria 

externalidades para quem está a jusante, para quem vive da pesca. Nesses casos, a melhor 

alternativa é estabelecer uma tributação pela poluição e incentivar a busca de métodos mais 

limpos, que é a idéia por trás dos créditos de carbono, que podem ser comercializados, 

incentivando o mercado. Não acredito que seja possível o Estado fazer esse tipo de ação- 
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obrigar as empresas a assumirem o custo. É o mercado que deve fazer isso, sob a adequada 

regulação do Estado.”
142

 

 

e) Alertas para os impactos colaterais do desenvolvimento: 

 

Consoante afirmam os economistas, de início, os alertas para os impactos do desenvolvimento 

não foram ouvidos, devido a uma série de fatores peculiares à questão ambiental, dentre os 

quais se encontra o objetivo de preservar para satisfazer às necessidades de gerações futuras. 

Hoje em dia, no entanto, as questões ambientais fazem parte do rol de preocupações da 

economia. Vejamos: 

Para Bacha, os alertas para os impactos colaterais do desenvolvimento não tinham sido 

levados à sério até então, devido a dois problemas fundamentais: 1) o fato do interesse dos 

não nascidos ainda não se fazer presente agora (aspecto da distância no tempo) e 2) a idéia de 

que as futuras gerações serão muito mais ricas que as atuais, dado o crescimento da 

economia.
143

 

Abramovay, por seu turno, acredita que tais alertas não tinham tido a adequada repercussão 

até o momento devido à precariedade do discurso ambiental, que não havia desenvolvido uma 

compreensão mais refinada sobre o que é efetivamente o mercado.
144

 

Contudo, nos dias de hoje, o discurso ambiental vem ganhando espaço nas discussões 

econômicas, como assegura Mercadante: 

“O discurso ambientalista tem um papel histórico muito importante. Os valores estão se 

alterando e novas preocupações estão sendo incorporadas (...) Mas é claro que os países que 

mais poluíram têm de assumir sua responsabilidade diferenciada e não simplesmente 

transferi-la para os países em desenvolvimento. Já os países em desenvolvimento têm de 
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assumir que terão de crescer já com um novo paradigma. Se não houver esse reconhecimento 

mútuo, será muito difícil avançar.(...)”
145

 

 

f) Curva de Kuznets Ambiental (CKA): 

 

Sobre a Curva de Kuznets Ambiental (CKA), afirma Persio Arida que não há país, na 

História, que tenha se desenvolvido aceleradamente, sem deteriorar o meio ambiente, somente 

sendo possível modificar esse padrão precificando a externalidade ambiental.
146

 

Acerca do tema, explica Bresser Pereira que “ (...) houve um gasto de energia muito grande 

no processo inicial de industrialização. A partir dos anos 1970 começou a surgir a 

preocupação ambiental e, aos poucos, os países mais desenvolvidos, especialmente os 

europeus, conseguiram diminuir a curva e agora ela está baixando. Vai baixar mais. A curva é 

boa para explicar a dinâmica de um país rico. Mas há uma diferença: agora nós podemos usar 

as tecnologias que não estavam disponíveis para a Inglaterra na época da sua industrialização. 

Isso é uma vantagem para nós. As tecnologias de hoje são muito menos poluentes do que 

eram.”
147

 

Do mesmo modo, sustenta Nóbrega que “para fazer o bolo crescer, é inevitável gerar impacto 

ambiental”, na linha de raciocínio da Curva de Kuznets Ambiental (CKA), em que a 

poluição e os impactos evoluem segundo a representação gráfica de um “U invertido”: 

crescem durante os estágios iniciais do desenvolvimento, mas a partir da obtenção de certo 

nível de renda, estabilizam e declinam.
148

 No entanto, nega o mencionado autor que o 

aumento do percentual de desmatamento na Amazônia, seja um destino inevitável, levando-

se em conta a lógica da CKA: 

“O fato de essa tese ter certo sentido não significa que você deve ser negligente sobre o que 

está acontecendo. Acho que o desmatamento excessivo da Amazônia tem de ser reprimido. 
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Você não pode se conformar com uma coisa dessa natureza, até porque grande parte desse 

desmatamento são ações criminosas, desde a derrubada para a produção de carvão até a 

exploração ilegal da madeira.”
149

 

Na mesma linha de raciocínio explica Edmar Bacha que embora o modelo da CKA seja 

compreensível, isso não significa dizer que a destruição de 18% da floresta Amazônica, nos 

últimos quarenta anos, seria um destino inevitável. Isto significa apenas que “dadas as 

considerações de preços que as pessoas enfrentavam, era melhor fazer queimada do que 

introduzir novos métodos agrícolas que pudessem ter outros resultados.”
150

 

Discordando do modelo da Curva de Kuznets Ambiental (CKA), por sua vez, sustenta 

Mercadante que ao invés de “fazer o bolo crescer para distribuir”, o correto seria “distribuir 

para crescer: 

“Sempre defendemos distribuir para crescer. A história recente do Brasil mostra que tínhamos 

razão. (...) A mesma questão vale para a curva ambiental. Não podemos esperar a renda subir 

para tratar da economia de baixo carbono. Temos de mudar de matriz desde já porque será um 

fator competitivo no futuro e porque as exigências ambientais internacionais vão crescer, 

inclusive as barreiras do comércio exterior. (...) Exemplo: se o agronegócio não tivesse feito 

um Termo de Ajuste de Conduta para plantar soja na Amazônia, teríamos problemas na 

comercialização. A mesma coisa deve ser feita em relação à carne. A União Européia exige a 

rastreabilidade da carne, quer dizer, você tem de monitorar o bezerro desde o nascimento até o 

abatedouro. A fazenda precisará ser certificada e a propriedade envolvida em desmatamento 

da Amazônia não terá acesso ao mercado global. Essas exigências ambientais vão aumentar. 

Se o Brasil não se acomodar esperando aumento de renda da curva em “U” invertido, temos 

chance de aumentar a nossa eficiência econômica.”
151

 

Discordando do modelo da Curva de Kuznets Ambiental, Abramovay acredita que o que 

esta pretende é promover um descasamento entre o crescimento econômico e o uso dos 

recursos. No entanto, mesmo que haja o citado descasamento por unidade de produto, 
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segundo entende, há um aumento dos impactos ambientais porque a produção aumenta, o que 

não confirma a hipótese teórica mencionada:
152

 

 

g) Amazônia: 

 

Defendendo a necessidade de transformar a Amazônia em vantagem competitiva, Edmar 

Bacha afirma que se “há um tipo de extrativismo ou de agricultura que destrói o meio 

ambiente da Amazônia, é porque os custos sociais não estão se refletindo nos custos privados. 

Então, é preciso criar mecanismos de internalização junto ao processo decisório dos agentes 

econômicos, para induzi-los a fazer as coisas da maneira socialmente correta.”
153

 Esse 

entendimento, segundo sustenta, vai de encontro com o fato de existirem hoje 

aproximadamente 30 milhões de pessoas residindo na região, sendo necessário, portanto, 

realizar um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico das populações residentes e a 

conservação ambiental. 

Na mesma linha de entendimento, Mercadante afirma que é preciso evitar o desmatamento, 

bem assim promover-se o desenvolvimento de uma economia da floresta em pé, através da 

precificação da floresta: 

“Primeiro, é claro, temos que evitar o desmatamento. Depois, temos que cobrar e pagar pelo 

serviço ambiental prestado. A floresta em pé não traz mais valor para o produtor rural do que 

as opções geradas pelo desmatamento. Se derrubar a floresta e plantar soja ou criar gado, a 

renda será superior. Se esse paradigma não for resolvido, se a floresta não for precificada, não 

haverá solução. Quanto custa para a humanidade derrubar a floresta? Quanto custa mantê-la 

em pé? Temos de remunerar o proprietário, a floresta tem de ter valor econômico, temos de 

pagar pelo serviço ambiental. Nova York fez isso para preservar os mananciais de 

abastecimento de água.(...)”
154

 

                                   
152 Abramovay, R. (2010), 271. 
153 Bacha, E. 920100, 60. 
154 Mercadante, A. (2010), 208. 



 

104 

 

Analisando a possibilidade de uma economia da “floresta em pé” na Amazônia, Abramovay 

afirma que “o potencial é extraordinário. O que não há são atores sociais com força suficiente 

para levar esse potencial adiante. Sobram atores sociais cujas práticas e visão de mundo vão 

num sentido totalmente oposto à exploração sustentável.”
155

 

 

h) Produto Interno Bruto (PIB): 

 

Sobre o tema, explica Bacha que a “questão do PIB como uma medida inadequada do bem-

estar do conjunto da população existe há tempo. Foi o que levou a ONU, em 1990, a criar o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), introduzindo, ao lado da produção material, a 

educação e a saúde- o que já foi um ganho. Agora, discutimos outra coisa: a questão é a 

destruição da natureza. Como é que a gente deduz do PIB o custo imposto pelo esgotamento 

dos recursos naturais? O PIB nunca vai poder fazer isso, porque o PIB é bruto em 

depreciação, é Produto Interno Bruto. Queremos discutir como se cria um conceito de Produto 

Interno Líquido em que a depreciação não seja somente a das máquinas e do capital físico, 

mas também a depreciação da natureza, cujos recursos disponíveis estão escasseando. Esse 

Produto Interno Líquido que deduz as perdas da natureza mostraria que o crescimento 

econômico é muito menor do que aparenta ser. Acho que isso é parte do esforço, junto com a 

precificação dos recursos naturais, dessa mudança de paradigma (...)”
156

 

Também examinando o PIB avalia Bresser Pereira: 

“Sem dúvida existe um problema com o PIB, mas o mais lamentável é que, até agora, não se 

arranjou um substituto. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi um grande 

avanço,mas o IDH só é comparativo,não permite registrar crescimento e uma série de coisas. 

Não mede o progresso direto. Seria preciso desenvolver um índice simples como o IDH,mas 
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que pudesse competir com o PIB. Atualmente, os economistas usam o IDH e também usam o 

PIB.”
157

 

 

i) Licenciamento Ambiental 

 

Acerca do licenciamento ambiental, os economistas em sua maioria, compreendem a 

necessidade de tal obrigação legal prévia à instalação de qualquer empreendimento ou 

atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente, mas refutam a 

burocracia de seu procedimento e até mesmo a imaturidade, algumas vezes, da autoridade 

ambiental, considerando que não há como construir obras de infraestrutura sem provocar 

qualquer impacto ao meio ambiente. 

Nesse sentido, afirma Maílson da Nóbrega que “não é mais possível, hoje, construir 

infraestrutura sem considerar os danos ambientais, assim como não é possível construir 

infraestrutura com zero de dano.” Diante disso, conclui que “o mundo evoluiu para a 

percepção de que o licenciamento ambiental será aquele que permita o desenvolvimento 

sustentável, quer dizer, que minimize os danos ambientais. (...) A melhor maneira de fazer 

isso é preparar adequadamente o Estado para esse licenciamento, seja com uma boa 

regulação, que evite os exageros dos dois lados, seja com mão de obra qualificada.”
158

 

Já Ricardo Abramovay aponta como problemas relativos ao licenciamento ambiental tanto o 

fato da autoridade ambiental ser imatura, quanto a circunstância da coalização empresarial 

indutora desses investimentos abordar a questão da sustentabilidade de forma cosmética, ou 

seja, apenas para manter as aparências.
159

 

Mercadante, por sua vez, indica como um dos problemas principais do licenciamento 

ambiental no Brasil o fato da responsabilidade jurídica ser individualizada para o técnico que 

assina o mesmo: 
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“(...) A responsabilidade é individualizada. O Ministério Público aciona o funcionário que 

autorizou e a pressão é exercida sobre ele.”
160

 

 

j) Relatório do crescimento da Comissão sobre Crescimento e Desenvolvimento do 

Banco Mundial 

 

Considerando que o Relatório do crescimento da Comissão sobre Crescimento e 

Desenvolvimento do Banco Mundial afirma que há um “impasse conceitual” sobre como 

reduzir as emissões de carbono a níveis seguros e acomodar o crescimento dos países em 

desenvolvimento, explica Mercadante como acomodar os custos socioambientais desse 

crescimento: 

“(...) precisamos acelerar na margem a substituição energética e, ao mesmo tempo, avançar 

nas pesquisas, na racionalidade e no investimento. E, sobretudo, precificar. Porque não há 

saída se você não precificar. Se o custo do impacto ambiental não for embutido no preço, se 

não virar custo para as empresas, para as famílias e para o consumidor, em última instância, 

não há saída. O grande fator de regulação é a política fiscal. Ela tem de onerar, estabelecer 

preços e custos no financiamento, na contratação do setor público, nos impostos. Se você não 

tiver uma política fiscal agressiva, dificilmente conseguirá dar conta dessa tarefa. Isso 

significa estimular a mudança do padrão de consumo. Veja o exemplo do cigarro. Pega a 

queda do índice de fumantes no planeta nos últimos anos. Sabendo dos danos que a indústria 

traz, você ataca a publicidade e encarece o produto. Houve uma redução substancial de 

fumantes. A emissão de carbono está para a história como o cigarro esteve para a geração dos 

nossos pais.”
161
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k) Mudanças Climáticas: 

 

Explicando que a questão climática vai além do problema clássico das externalidades, 

Persio Arida afirma que: 

“No problema clássico de externalidade negativa, a ação de um agente- seja uma companhia 

que polui um rio no seu ato produtivo, seja um indivíduo que polui com o seu comportamento 

individual de fumante, por exemplo- diminui imediatamente o bem-estar dos demais agentes. 

A dimensão do tempo é secundária. Mas no problema ambiental, a emissão de carbono, hoje, 

vai impactar o clima porque ficará acumulada na atmosfera e os mais prejudicados não 

nasceram ainda. A dimensão temporal é essencial. Quanto a geração atual está disposta a se 

sacrificar para que, daqui a cinqüenta ou cem anos, tenhamos uma qualidade de vida 

aceitável? Além dessa dimensão temporal, o problema do clima difere de um problema 

clássico de externalidade por ser global. A fábrica que polui um rio com dejetos industriais 

cria um problema local, mas a emissão de gases poluentes que ela gera é um problema global, 

pouco importa onde esteja.”
162

 

 

l) Solidariedade Intergeracional: 

 

Sobre o sacrifício das gerações atuais em benefício das gerações futuras, explica Arida: 

“A pergunta é quanto de produto a sociedade global está disposta a sacrificar hoje para não ter 

que enfrentar uma catástrofe climática no futuro. Se a taxa intertemporal de desconto for alta, 

a resposta tende a ser muito pouco. Se a taxa intertemporal de desconto for alta, a resposta 

tende a ser muito pouco. Se for baixa, a propensão ao sacrifício fica maior. Mas, não sabemos, 

com certeza, muito sobre a catástrofe em si (...) Vale a pena sacrificar o produto hoje mesmo 

assim? Minha resposta é sim.Vamos supor que a catástrofe climática seja um evento com 

baixa probabilidade. O fato de ter baixa probabilidade não quer dizer que possa ser ignorada, 
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por assim dizer, porque teria conseqüências dramáticas para o mundo, caso viesse a acontecer. 

Se há uma probabilidade, ainda que baixa, de uma catástrofe global devemos reduzir a taxa de 

crescimento para tentar equacionar o problema(...)”
163
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CAPÍTULO 3-O PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E OS 

LIMITES BIOFÍSICOS AO CRESCIMENTO ECONÔMICO 

 

É possível um crescimento econômico ilimitado num mundo dotado de recursos finitos? Em 

resposta a tal questionamento, veremos ao longo do presente trabalho, que o enfoque dado ao 

ambiente natural modificou-se, ao longo da História, quando o Homem percebeu que os bens 

e serviços ambientais não são ilimitados e que a escassez destes afeta a qualidade de vida 

humana. 

De fato, se as atividades econômicas utilizam os recursos naturais como matéria-prima, 

necessário se faz racionalizar seu uso e entender os limites biofísicos ao crescimento da 

economia, posto que a utilização desenfreada dos citados recursos compromete o próprio 

desenvolvimento econômico e o bem-estar das populações. 

Neste cenário, surge o paradigma do desenvolvimento sustentável, tendo como “norte o uso 

racional dos bens ambientais para assegurar o equilíbrio ecológico que garante a qualidade de 

vida desta e das futuras gerações.”
164

 

A seguir abordaremos os limites biofísicos ao crescimento econômico sob três diferentes 

perspectivas: a malthusiana, a neoclássica e a ecológica. 

 

3.1. Os limites biofísicos ao crescimento econômico na perspectiva Malthusiana 

 

A primeira perspectiva abordada acerca dos limites biofísicos ao crescimento econômico 

remete a sua origem à obra do economista Inglês, Thomas R. Malthus (1766-1834) - daí a 

designação “malthusiana”. Sua característica distintiva consiste em apontar para uma 
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associação histórica entre o crescimento da população e a disponibilidade de alimentos e 

outras necessidades básicas da vida. 

Segundo Hussen, os postulados básicos da doutrina malthusiana da escassez de recursos e do 

crescimento econômico são os seguintes:
165

 

1 Os recursos são escassos, em termos absolutos. Isto é, a humanidade é dotada de uma 

quantidade finita de recursos materiais; 

2 Se não for controlada, a tendência das populações humanas é crescer exponencialmente; 

3 A tecnologia não é levada em conta relativamente ao problema da escassez de recursos. 

Em outras palavras: (a) a quantidade total de terras disponíveis para a atividade agrícola 

(terras aráveis) é imutavelmente fixa, (b) o crescimento da população é limitado pela 

quantidade de alimentos disponíveis para a sua subsistência, e (c) a população humana vai 

sempre crescer onde os meios de subsistência aumentarem.
166

 

Levando-se em conta tais pressupostos, os malthusianos defendem que não se pode esperar 

que a atividade humana cresça indefinidamente, a menos que as taxas de crescimento 

populacional e as taxas de utilização de recursos sejam efetivamente controladas. 

Afinal, o crescimento populacional, se nada for feito, leva ao declínio dos padrões de vida 

para um nível apenas suficiente para a sobrevivência. Esta é chamada "Doutrina sombria" de 

Malthus ou "Lei de Ferro dos Salários". 

Em termos de medidas de política pública, os malthusianos tendem a considerar 

imprescindível o controle da população. Para eles, equidade e considerações relativas à 

sustentabilidade são mais importantes que um foco único nos resultados eficientes.  

Naturalmente, a mencionada teoria sofreu diversas críticas desde o início, por ser muito 

simplista em diversos aspectos. Com efeito, em primeiro lugar, ignora os fatores sociais e 

econômicos que influenciam o crescimento demográfico.  
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Em segundo lugar, a teoria Malthusiana, ignora a função que a tecnologia desempenha na 

melhoria da escassez de recursos. Por exemplo, através de melhorias na tecnologia de 

agricultura (por exemplo o desenvolvimento de novas variedades de culturas utilizando 

técnicas de engenharia genética), pode ser possível produzir mais alimentos na mesma 

quantidade de terra. Além disso, a tecnologia pode tornar possível a atividade agrícola em 

uma área onde antes era impossível. 

Terceiro, o modelo de Malthus é considerado ecologicamente ingênuo, posto que não vai 

além de reconhecer a existência de limites absolutos para os recursos naturais, deixando de 

explicar os efeitos do crescimento econômico sobre os ecossistemas naturais e seus habitantes 

como um todo. 

 

3.2. Os limites biofísicos ao crescimento econômico na perspectiva da Economia 

Neoclássica 

 

Segundo explica E. Roy Weintraub, em meados do século XIX, os economistas tinham uma 

mesma perspectiva geral sobre a teoria do valor e da distribuição. Quanto ao primeiro aspecto 

(o valor), acreditavam que o valor de uma arroba de trigo, por exemplo, dependia dos custos 

envolvidos na produção daquela arroba. Quanto ao segundo aspecto (a distribuição), 

acreditavam que a produção ou o produto de uma economia era dividido ou distribuído entre 

os diferentes grupos sociais de acordo com os custos incorridos por cada grupo na geração do 

produto. Esta era, em linhas gerais, a “Teoria Clássica” desenvolvida por Adam Smith, David 

Ricardo, Thomas Robert Malthus, John Stuart Mill e Karl Marx.
167

 

Mas havia problemas nessa abordagem, como explica o retro mencionado autor. Os principais 

eram que os preços de mercado não refletiam o “valor” definido como explicado, porque as 

pessoas podem, por exemplo, estar dispostas a pagar por um objeto mais do que ele vale.  
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Em razão disso, “as teorias clássicas do valor <<substantivas>> que supunham que o valor era 

uma propriedade inerente ao objeto, deram gradualmente espaço a uma perspectiva na qual o 

valor estava associado a uma relação entre o objeto e a pessoa que o deseja obter. Vários 

economistas, em vários lugares, quase ao mesmo tempo (as décadas de 1870 e 1880) 

começaram a basear o valor na relação entre custos de produção e “elementos subjetivos”, 

posteriormente chamados de oferta e demanda.”
 168

 A teoria originada a partir destas idéias 

veio a ser chamada de Economia Neoclássica. 

Feita essa preliminar abordagem, mais compreensível se torna a perspectiva da economia 

neoclássica sobre a escassez de recursos naturais, sua alocação e medição, baseada em uma 

série de postulados indicados por Hussen, a seguir considerados: 

“1 Nada rivaliza o mercado como um meio para a alocação de recursos.  

2. A valorização de recursos depende apenas das "preferências" individuais e das dotações 

iniciais como determinantes dos preços. 

3 Para os recursos de propriedade privada, os preços de mercado são 'verdadeiras' medidas de 

escassez dos recursos; 

4 As distorções de preços decorrentes das externalidades podem ser eficazmente corrigidas 

por meio de ajustes institucionais adequados. 

5 A escassez de recursos pode ser continuamente aumentada por meios tecnológicos.  

6 O capital de criação humana (como máquinas, edifícios, estradas, etc) e o capital natural 

(como as florestas, depósitos de carvão, pantanal conservas, deserto, etc) são substitutos.”
 169

 

Explicando de outro modo os pressupostos acima, podemos dizer, sob a ótica da Economia 

Neoclássica que: 

-Os recursos ambientais são essenciais fatores de produção; 
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-Os recursos ambientais são de interesse econômico na medida em que são escassos; 

-O valor econômico dos recursos naturais é determinado pelas preferências dos consumidores, 

e essas preferências são melhor expressas por um sistema de mercado livre de exploração 

privada; 

-Nessa lógica, o preço de mercado pode ser usado como indicador da escassez dos recursos, 

incluindo o meio ambiente; 

-O avanço contínuo da tecnologia amplia a escassez dos recursos naturais. 

Em síntese, do ponto de vista da Economia Neoclássica, o sistema de mercado é a instituição 

preferida para a alocação de recursos escassos. 

Em sendo assim, sob determinadas condições, o sistema de mercado guiado pelas livres 

escolhas dos consumidores e produtores levam à maximização do bem-estar da sociedade 

como um todo- o chamado TEOREMA DA MÃO INVISÍVEL.
170

 

Examinaremos a seguir as inter-relações entre o crescimento econômico e a degradação 

ambiental dentro do contexto da tradição neoclássica.  

 

3.2.1. O crescimento econômico e o meio ambiente: a Curva de Kuznets Ambiental 

 

Na visão Neoclássica da Economia, em que medida o contínuo crescimento econômico é 

consistente com a manutenção da sadia qualidade ambiental? Para os economistas 

neoclássicos, as melhorias significativas na qualidade ambiental são perfeitamente 

compatíveis com o desenvolvimento econômico. Como isso se explica? 

Da seguinte forma: considerando que um dos resultados do crescimento econômico é um 

aumento real da renda per capita, maior renda per capita implica em aumento da demanda por 
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melhoria da qualidade ambiental. Desse modo, conclui-se que o crescimento econômico é 

mais provável ser bom do que ruim para o meio ambiente. 

A forma generalizada desta hipótese “qualidade ambiental-renda” é representado pela 

chamada <<Curva de Kuznets
171

 Ambiental>>, uma curva em forma de "U invertido", 

idealizada por Grossman & Krueger a partir da originária <<Curva de Kuznets>>, “sugerindo 

que numa primeira fase do crescimento, a poluição tenderia a crescer mais rapidamente do 

que o nível de produção (por exemplo, numa fase de intensa industrialização), até se chegar a 

um cume a partir do qual a poluição decresceria, chegando mesmo, numa fase de máximo 

desenvolvimento (por exemplo, por evolução da industrialização para a predominância de 

uma economia de serviços), a níveis de poluição inferiores aos da fase inicial de maior 

pobreza.”
172

 

Isso ocorre porque nos primeiros estágios do desenvolvimento econômico do país, o povo está 

mais interessado em trabalho e renda que em meio ambiente. Além disso, a regulamentação 

ambiental e as instituições são muito precárias, as comunidades são pobres e não dispõem de 

recursos para pagar pelo abatimento dos danos ambientais. Por isso, a CKA (Curva de 

Kuznets Ambiental) é crescente neste estágio. Com o aumento da renda, a produção industrial 

se torna mais limpa, o meio ambiente passa a ser mais valorizado pelo povo, as leis, 

regulamentos e as instituições se tornam mais eficientes para a obtenção de um meio ambiente 

mais saudável, tornando a CKA descendente para os países desenvolvidos.
173

 

Em resumo, o que isso sugere é “primeiro poluir, depois controlar”
174

. Explicando melhor: um 

país tem que atingir um certo padrão de vida antes de começar a responder à sua preocupação 

com a melhoria da qualidade ambiental. Afinal, não se atinge o crescimento econômico sem 
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sulfúrico (SO2) – tornavam-se, a partir daquele ponto, função decrescente da renda. 
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sustentabilidade ambiental, mas de outro lado, a proteção ambiental também não é alcançável 

sem crescimento econômico.
175

 

Nessa linha de raciocínio, a Curva de Kuznets Ambiental
176

 sugere que os países em 

desenvolvimento, primeiramente, tem que alcançar o crescimento econômico e o aumento da 

produtividade, posto que somente alcançada a prosperidade, começam a existir a motivação e 

os meios para reduzir a degradação do meio ambiente.
177

 

De fato, os resultados de pesquisas realizadas, em países da América Latina (Nicarágua, 

Honduras, Bolívia e Brasil), demonstram que os mercados tendem, em princípio, a piorar o 

processo de conservação das florestas, antes de melhorá-lo. Em outras palavras, maior 

integração no mercado através da produção está associada, inicialmente, com um incremento 

no desmatamento. No entanto, depois de atingir determinado limite de renda, as sociedades 

tendem a desmatar menos a floresta, comprovando a hipótese do “U” invertido da Curva de 

Kuznets Ambiental.
178

 

Contrapondo-se à perspectiva Malthusiana, constatam os economistas neoclássicos, desse 

modo, que através do uso de tecnologia de ponta, os países mais ricos são justamente aqueles 

que têm registrado mais significativas melhorias ambientais. São também estes países que tem 

apresentado maior motivação da população para a realização de investimentos na proteção e 

defesa do meio ambiente. 

No entanto, vale ressaltar, isso não constitui um pretexto para que seja sustentada a inutilidade 

de medidas de melhoria ambiental em países em desenvolvimento (situados na parte 

ascendente da Curva de Kuznets Ambiental).
179

  

Com efeito, como bem observa Hussen, aceitar a hipótese do “U invertido” não significa 

declarar que a política ambiental é irrelevante ou até mesmo indesejável, posto que seria um 

obstáculo à economia. O verdadeiro problema, segundo o mencionado autor, é que a hipótese 
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da Curva de Kuznets atribui demasiada importância ao papel que o crescimento da renda 

desempenha na melhoria da qualidade ambiental.
180

 

 

3.2.2. Demonstração da Curva de Kuznets Ambiental em Comunidades Indígenas da 

América Latina 

 

Como mencionamos antes, pesquisas realizadas, em países da América Latina (Nicarágua, 

Honduras, Bolívia e Brasil), demonstram que os mercados tendem, em princípio, a provocar 

um aumento do desmatamento, sendo que após atingido determinado limite de renda, as 

sociedades passam a desmatar menos a floresta, comprovando a hipótese do “U” invertido da 

Curva de Kuznets Ambiental.
181

 

Como verificou o antropólogo Ricardo Godoy, em pesquisa realizada com 200 famílias de 

três comunidades indígenas na Bolívia (Mojeño, Yuracaré e Chimane), existe uma relação, 

em forma de “U” invertido, entre a renda dessas famílias e sua inclusão no mercado com o 

desmatamento da floresta tropical primária.
182

 

Sem embargo, o desmatamento caiu depois que as famílias alcançaram determinado limite de 

renda, porque as famílias com maior renda parecem ter: a) direitos de propriedade mais 

seguros; b) melhores condições de ensino nas suas aldeias, com a conclusão, inclusive de 

nível superior; c) maior uso de tecnologias agrícolas modernas (por exemplo, produtos 

químicos herbicidas e pesticidas), o que lhes permite praticar agricultura intensiva e obter 

maior renda e d) maior renda de empregos não-agrícolas. 

Comparando as informações socioeconômicas colhidas das famílias dos três grupos étnicos 

pesquisados, verificou o antropólogo citado que as famílias Chimane cortam 0,6 mil hectares 

de floresta primária por ano, pouco mais que os outros dois grupos (0,50). 
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Quanto ao rendimento agrícola, é maior entre Mojeños (Bol 749) do que entre Chimane ou 

que entre Yuracaré (Bol 217). Já com relação ao rendimentos do trabalho não-agrícola, é 

maior entre Chimane (Bol 840). No que tange à renda total, definida como a soma da renda 

agrícola e da renda imputada fora das explorações, é maior entre os Chimane (Bol 1358) do 

que entre os Mojeño (Bol 981) ou Yuracaré (Bol 731). 

Em suma, a pesquisa sugere que Mojeños têm maior famílias, mais adultos, crianças, maior 

rendimento agrícola e educação, recebe empréstimos maiores e são mais ricos que Yuracaré 

ou que Chimane. De outro lado, os Yuracaré possuem mais gado, e os Chimane cortam mais 

floresta. 

Além disso, as aldeias dos Mojeño se encontram mais perto do mercado; els têm mais 

motores de popa, lojas e motosserras, e têm melhor estabelecimentos de ensino que os 

Yuracaré ou os Chimane. 

Destarte, as informações sugerem que Chimanes e Yuracarés (em vez que Mojeño) tendem a 

desmatar mais a floresta que os Mojeño, que tendem a desmatar menos por receberem mais 

crédito do mundo exterior e por terem mais educação do que os demais. 

 

3.2.3. O crescimento econômico e a população 

 

Especificamente sobre o problema da população, os economistas neoclássicos acreditam 

também que o crescimento econômico não só é bom para o ambiente, mas também constitui a 

solução para a questão populacional de uma nação. Esta hipótese é conhecida como Teoria da 

Transição Demográfica. 

Segundo a referida Teoria, quando os países se desenvolvem, chegam a um ponto em que a 

taxa de natalidade cai, visto que o processo de industrialização é acompanhado por uma 

redução sustentada do crescimento populacional. Isso se deve ao fato de que o aumento da 

renda média da família, no curso da industrialização, reduz o desejo de ter mais filhos. 
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3.2.4. Diferenças entre as perspectivas Malthusiana e Neoclássica 

 

Acerca das diferenças entre as perspectivas Malthusiana e Neoclássica sobre os limites 

biofísicos ao crescimento econômico, observa Ahmed Hussen que:
183

 

1)Os economistas neoclássicos não rejeitam completamente a noção de que os recursos 

naturais são finitos. No entanto, ao contrário dos malthusianos, eles não acreditam que este 

fato implica na necessidade de limitar o crescimento econômico; 

2)Os economistas neoclássicos acreditam que a tecnologia aumenta a eficiência de utilização 

dos recursos naturais, melhorando a situação de escassez; 

3)Em contraste com os malthusianos, os neoclássicos acreditam que as políticas econômicas 

de crescimento, através de aumentos na renda per capita e melhorias na tecnologia, fornecem 

soluções para problemas ambientais e da população. Em outras palavras, a solução para os 

problemas ambientais e para a população constitui mais (e não menos) crescimento 

econômico. 

A grande crítica feita à visão neoclássica se encontra justamente na negação dos efeito sobre a 

biosfera de uma economia humana crescendo infinitamente. De fato, como sabemos, a 

economia humana deve crescer, porém não pode transgredir os seus limites ecológicos. 

 

3.3. Os limites biofísicos ao crescimento econômico na perspectiva Ecológica 

 

Como demonstrado anteriormente, a perspectiva Malthusiana sobre os limites ao crescimento 

econômico se funda na crença do esgotamento de alguns recursos naturais fundamentais. Tal 

perspectiva, no entanto, tem sido contestada pelos economistas neoclássicos, os quais 

                                   
183 Hussen, A. (2004), 239-240. 
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defendem a possibilidade de substituição dos recursos naturais e a utilização da tecnologia 

para combater a escassez. 

Lamentavelmente, quando as considerações de limites são realizadas com base na 

disponibilidade de energia ou na resiliência dos ecossistemas naturais, a negação de limites 

com fulcro nas possibilidades tecnológicas, por si só, não é adequada. Na verdade, eles 

poderiam ser enganosos e até mesmo perigosos.
184

 Esta é a perspectiva da economia ecológica 

da escassez de recursos, a qual se preocupa, consoante nos ensina a doutrina especializada, em 

estudar os vínculos existentes entre os sistemas ecológicos e econômicos. 

Conforme explica Hussen, a abordagem da Economia Ecológica para os estudos econômicos 

é diferente da abordagem neoclássica de várias maneiras:
185

 

Primeiro, na Economia Ecológica, a economia humana é definida como um subsistema do 

ecossistema natural. Além disso, a natureza das trocas de matéria e energia entre os 

ecossistemas e o subsistema econômico constitui seu foco principal.
186

 

Em segundo lugar, o ecossistema natural é a fonte suprema de materiais para o subsistema 

econômico. Nesse sentido, então, a natureza é considerada como a última fonte de riqueza. 

Em terceiro lugar, na medida em que a produção (transformação de matéria e energia) é o 

foco da Economia, os economistas ecológicos usam a Termodinâmica e os princípios 

ecológicos para delinear o papel crítico que um determinado recurso natural desempenha no 

processo econômico. 

Em quarto lugar, a Economia Ecológica considera os fatores de produção como 

complementares. Desse modo, todas as entradas em um processo de produção são 

consideradas como complementos ao invés de substitutos. 

Por último, a abordagem da Economia Ecológica destaca a importância da questão da escala, 

considerada como o tamanho do subsistema da economia humana relativamente ao 

ecossistema global natural. 

                                   
184 Georgescu-Roegen, N. (1986), 12, 3–25. 
185 Hussen, A. (2004), 244-245. 
186Ayres, R. U. (1978), 37-71. 
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Compreendida a visão da Economia Ecológica, passemos em seguida a analisar a perspectiva 

da Economia do Desenvolvimento Sustentável. 

 

3.4. A Economia do Desenvolvimento Sustentável 

 

A partir dos anos 80, a expressão “desenvolvimento sustentável” tem sido utilizada 

amplamente. Como vimos anteriormente, o termo começou a ganhar popularidade com a 

publicação do Relatório da Comissão Brundtland, “Nosso Futuro Comum”, encomendado 

pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, uma agência das Nações 

Unidas.  

No citado relatório, o desenvolvimento sustentável foi definido como aquele que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer 

suas necessidades. Tal conceito oferece um novo critério ético para o desenvolvimento: a 

equidade intergeracional. 

Feita esta breve revisão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, já tratado em tópico 

anterior desse trabalho, necessário se faz pontuar que dentre as Teorias existentes acerca da 

existência de limites biofísicos ao crescimento econômico, a mais atual constitui a Economia 

do Desenvolvimento Sustentável. 

Sobre tal Teoria, vale dizer que seu enfoque vai muito além da visão neoclássica sobre a 

afetação eficiente dos recursos ambientais escassos. Com efeito, seu entendimento engloba a 

noção de equidade, que abrange considerações sobre o bem-estar das espécies em diferentes 

dimensões temporais: presente e futuro. 

Nesse tópico, examinamos o desenvolvimento sustentável, através da exposição sintética de 

três diferentes idéias sobre sustentabilidade: 1)a concepção de Hartwick-Solow; 2) a da 

Economia Ecológica e 3) a dos padrões mínimos de segurança. 

A sustentabilidade para Hartwick-Solow, em síntese, representa a perspectiva neoclássica 

sobre a Economia do Desenvolvimento Sustentável, sendo uma de suas características 
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principais a suposição de que o capital humano (infra-estruturas econômicas básicas, tais 

como máquinas, prédios, sistemas viários, conhecimento, etc) e o capital natural (estoques de 

ativos ambientais oferecidos, tais como floresta, o solo, a água, etc) são substitutos. Desse 

modo, o capital natural não é considerado uma necessidade absoluta ou um constrangimento 

para a sustentabilidade. Tal abordagem é conhecida como o critério da fraca 

sustentabilidade.
187

 

Já a Economia Ecológica, defende que a sustentabilidade dos sistemas ecológicos é um pré-

requisito para o desenvolvimento econômico sustentável, e considera o capital humano e o 

natural como complementos. Tal perspectiva é também denominada de critério da forte 

sustentabilidade. 

A terceira abordagem para a sustentabilidade, relativa a padrões mínimos de segurança, tem 

como tema central a incerteza associada a danos ambientais irreversíveis e suas implicações 

para a gestão de recursos a longo prazo. Em face disso, o enfoque principal não é se o capital 

humano e o natural são substitutos ou complementos, mas sim sobre decisões de gestão de 

recursos sob condições de incerteza e irreversibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
187 Hussen, A. (2004), 267. 
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CAPÍTULO 4- A CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA: É POSSÍVEL CONCILIAR 

O DESENVOLVIMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS COM A 

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL? 

 

4.1. Conceitos Preliminares à abordagem proposta: 

 

Consoante reza o art. 22 da Declaração do Rio de Janeiro: 

“Os povos indígenas e suas comunidades, bem como outras comunidades locais, têm um 

papel vital no gerenciamento ambiental e no desenvolvimento, em virtude de seus 

conhecimentos e de suas práticas tradicionais. Os Estados devem reconhecer e apoiar 

adequadamente sua identidade, cultura e interesses, e oferecer condições para sua efetiva 

participação no atingimento do desenvolvimento sustentável.”
188

 

Considerando o enunciado acima, infere-se que não há desenvolvimento sustentável sem 

levar-se em conta o espaço das populações tradicionais e seu modo de vida. 

Neste contexto, surge um questionamento: “É possível compatibilizar a conservação 

ambiental com o desenvolvimento das comunidades tradicionais?” 

A abordagem do desenvolvimento sustentável a partir desse problema, no âmbito das reservas 

extrativistas no Brasil, é o objeto do presente estudo. 

Para tanto, indicaremos a seguir alguns conceitos fundamentais à análise proposta: 

 

 

                                   
188Declaração do Rio de Janeiro (1992), disponível no endereço eletrônico  
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340141992000200013&script=sci_arttext, acesso em 09.11.10, às 

18:24h. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340141992000200013&script=sci_arttext
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4.1.1. Populações tradicionais 

 

No âmbito das populações humanas residentes em áreas de conservação ambiental, a 

legislação brasileira conceitua as chamadas populações tradicionais, para o efeito de 

reconhecer às mesmas o acesso e uso de recursos naturais, em determinadas circunstâncias. 

Em sendo assim, “atualmente, vige no país o conceito de população tradicional definido pelo 

Decreto n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007
189

, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, e pela Instrução 

Normativa n. 02, de 18 de setembro de 2007, a qual disciplina as diretrizes, normas e 

procedimentos para formação e funcionamento do Conselho Deliberativo de Reserva 

Extrativista e de Reserva de Desenvolvimento.”
190

Nestes diplomas legais, a população 

tradicional é definida como “grupo culturalmente diferenciado e que se reconhece como tal; 

que possui formas próprias de organização social, que ocupa e usa territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição.” 

Tais populações normalmente corporificam um modo de vida mais harmonioso com o 

ambiente, tendo desenvolvido, através de processos empíricos, um vasto conhecimento da 

natureza, bem assim as únicas práticas de manejo adaptadas às florestas tropicais.
191

 

Com efeito, as populações tradicionais são aquelas que apresentam um modelo de ocupação 

do espaço e uso dos recursos naturais voltado precipuamente para a subsistência, utilizando 

mão de obra familiar e tecnologias de baixo impacto e de base sustentável, oriundas de 

conhecimentos transmitidos pela tradição, de geração para geração, ao longo de anos. Essas 

populações não tem registro legal de propriedade privada da terra, embora definam seu local 

de moradia como parcela individual, sendo o restante do território considerado como área de 

uso comunitário. 

                                   
189Em meio a um cenário de recrudescimento das agressões a relevantes biomas no Brasil, sobretudo a Amazônia 

e o Cerrado, foi editado o Decreto 6.040/2007, instituindo a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT), como resultado de um empenho do Poder Executivo em 

implementar um modelo de desenvolvimento inclusivo dos povos da floresta e outras comunidades locais. 

Milaré, Édis (2007), 618. 
190 Da Silva, D. & J. C. Bastos Silva Filho (2008), 370. 
191 Posey, D.A. & A.B. Anderson (1990). 
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Vale registrar que os conhecimentos dessas populações tradicionais são reconhecidos pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988 como patrimônio cultural do país, sejam bens de 

natureza imaterial ou material, tomados individualmente ou em conjunto. 

Face o exposto, podem ser entendidas como tradicionais, no Brasil, as comunidades indígenas 

e negras, constituídas por descendentes de integrantes de quilombos, bem assim os pescadores 

artesanais, os seringueiros, pantaneiros, caiçaras, ribeirinhos, castanheiros e as comunidades 

camponesas e extrativistas em geral, dentre outras, as quais desempenham relevante papel na 

manutenção da diversidade biológica, sob uma estrutura de organização comunal. 
192

 

“Embora estas populações corporifiquem um modo de vida tradicionalmente mais 

harmonioso com o ambiente, vem sendo persistentemente desprezadas e afastadas de qualquer 

contribuição que possam oferecer à elaboração das políticas públicas regionais, sendo as 

primeiras a serem atingidas pela destruição do ambiente e as últimas a se beneficiarem das 

políticas de conservação ambiental.”
193

 

De outro lado, constituem populações não-tradicionais os fazendeiros, veranistas, 

comerciantes, servidores públicos, empresários, empregados, donos de empresas de 

beneficiamento de palmito ou outros recursos, madeireiros, etc
194

 

 

4.1.2. Reservas extrativistas 

 

Embora já existissem, no Brasil, áreas protegidas desde o ano de 1937, foi a partir da Lei 

6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) que houve um incremento na 

constituição de tais áreas. 

Vale dizer, no entanto, que apenas com a edição da Lei n. 9.985/00, que instituiu o SNUC 

(Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), regulamentando o § 1º, incisos 

                                   
192 Em conformidade com a Constituição Federal Brasileira, os povos indígenas têm direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam (Art. 231), enquanto as populações de remanescentes de quilombos têm 

direito à propriedade definitiva das terras que tradicionalmente ocupam (Art. 68 das Disposições Transitórias). 
193Arruda, R. (1997), 267. 
194 Arruda, R. (1997), 262-276. 
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I, II, III e VII do art. 225 da Constituição Federal, é que foram estabelecidos critérios e 

normas precisos para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

Consoante dispõe Milaré, “Até a promulgação da Lei do SNUC não existia, no ordenamento 

jurídico, nenhum preceito que estabelecesse, com precisão, o conceito de Unidade de 

Conservação, e esta falta prejudicava a tutela que tais áreas reclamavam.”
195

 

Atualmente, estabelece o art. 2º da Lei n. 9985/00, que unidade de conservação é o “espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção.” 

Com o fito de concretizar os objetivos delineados na Lei 9985/00, as unidades de conservação 

que integram o SNUC dividem-se em duas categorias, com características próprias: 1)as 

Unidades de Proteção Integral e 2)as Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral são “aquelas que têm por objetivo básico preservar a 

natureza, livrando-a, o quanto possível, da interferência humana; nelas, como regra, só se 

admite o uso indireto dos seus recursos, isto é, aquele que não envolve consumo, coleta, dano 

ou destruição dos recursos naturais, com exceção dos casos previstos na própria Lei do 

SNUC.” Já as Unidades de Uso Sustentável, são “aquelas cujo objetivo básico é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais. “
196

 

Enquadram-se como Unidades de Proteção Integral, segundo o art. 8º da Lei do SNUC, as 

seguintes categorias: I-Estação Ecológica; II- Reserva Biológica; III- Parque Nacional; IV-

Monumento Natural; e V- Refúgio de Vida Silvestre. 

Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável, por sua vez, nos termos do art. 14 do 

citado diploma legal, as seguintes categorias de unidades de conservação: I- Área de Proteção 

Ambiental; II- Área de Relevante Interesse Ecológico; III- Floresta Nacional; IV- Reserva 

                                   
195 Milaré, E. (2007), 654. 
196 Milaré, E. (2007), 660. 
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Extrativista; V- Reserva de Fauna; VI- Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e VII- 

Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

As Reservas Extrativistas (RESEX) configuram, portanto, segundo o sistema brasileiro de 

Unidades de Conservação, uma das categorias das chamadas Unidades de Uso Sustentável. 

Sua criação decorre do atendimento de anseios das populações tradicionais de seringueiros da 

Amazônia, que reunidos através de seu Conselho Nacional, propuseram “um sistema inovador 

de direito de propriedade e uso da terra como alternativa de conservação e desenvolvimento 

sustentável”.
197

 

Conforme Allegretti, as “Reservas Extrativistas são áreas ocupadas e/ou destinadas aos 

grupos sociais que têm sua sobrevivência dependente da utilização de produtos nativos da 

floresta e realizam uma exploração ecologicamente sustentada.”
198

 

Consoante dispõe o art. 9º, inciso VI da Lei 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente), são instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, dentre outros, a criação 

de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público, tais como as reservas 

extrativistas. 

Regulamentando o mencionado diploma legal, estabelece o Dec. 98.897, de 30 de janeiro de 

1990, que reservas extrativistas são espaços territoriais destinados à exploração auto-

sustentável e conservação dos recursos naturais renováveis por populações extrativistas. 

Como assinala Milaré: “Trata-se, a bem ver, de uma figura curiosa sob os pontos de vista 

jurídico e científico, porém de significado socioeconômico.”
199

 Isto porque embora seja de 

domínio público da União, seu uso é concedido a populações extrativistas tradicionais através 

de um contrato de concessão de direito real de uso, mediante o qual é facultado a particulares, 

reunidos em uma associação, a utilização privativa de um bem público, conforme sua 

destinação, estabelecida em planos de manejo e regulamentos de uso. 

Nas RESEX, a floresta costuma ser explorada através das “colocações”, que são unidades que 

congregam simultaneamente formas de uso comum e de utilização privada de um estoque 

                                   
197 Allegretti, M. (1990), 252-264. 
198 Allegretti, M. (1989), 23-29. 
199 Milaré, E. (2007), 668. 
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estabelecido de recursos naturais disponíveis (extração de látex, manejo agrícola, caça e pesca 

etc.). 

Vale registrar que, nesta categoria de Unidade de Conservação, são admitidas tanto a visitação 

pública, quanto a pesquisa científica, sujeitando-se esta última à prévia autorização do órgão 

responsável pela administração daquela. 

No entanto, “São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou 

profissional. São também vedados, nos termos do art. 23, § 2º , I e II, da Lei 9.985/2000: (i) o 

uso de espécies localmente ameaçadas de extinção ou de práticas que danifiquem os seus 

habitats; (ii)as práticas ou atividades que impeçam a regeneração natural dos ecossistemas.”
200

 

Quanto à exploração de recursos madeireiros, esta somente é permitida em casos 

excepcionais, mediante bases rigorosamente sustentáveis, consoante disposto em Plano de 

Manejo. 

A gestão das RESEX é realizada através de um Conselho Deliberativo, composto de 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e populações 

tradicionais residentes na área. 

Como é possível notar, “a eficiência das RESEX, como uma alternativa realista para a 

conservação ambiental e o atendimento das demandas sócio-econômicas das populações 

tradicionais, implica em que estas sejam ecológica, econômica e sócio-institucionalmente 

viáveis.”
201

 

Atualmente, existem, em âmbito federal, cerca de 56 (cinqüenta e seis) Reservas Extrativistas 

federais no país, a maioria situada na região Amazônica, como por exemplo, a RESEX Chico 

Mendes, no Acre, com 921.064,00 hectares e a do Rio Ouro Preto, em Rondônia, com 

202.114,00 hectares, ambas destinadas à produção de castanha, copaíba e borracha. 

 

 

                                   
200 Milaré, E (2007), 668. 
201 Andrade, A. A. L. G. de (1996). 
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4.1.3. Recursos Comuns 

 

Como ensina Fernando Araújo, os recursos comuns são “aqueles bens que, sendo de acesso 

livre, ou de acesso dificilmente restringível, contudo geram, entre aqueles que a eles têm 

acesso, problemas de rivalidade no uso, no sentido de a utilização que é dada por cada um 

poder conflituar, ao menos a partir de certo nível de intensidade, com a utilização que fica 

disponível para os demais.”
202

 

“Dessa maneira, definimos recursos de propriedade comum como uma classe de recursos para 

a qual a exclusão é difícil e o uso conjunto envolve subtração.”
203

 

Constituem recursos de propriedade comum ou CPR (Common Pool Resources) os peixes, a 

vida selvagem, as águas superficiais e subterrâneas e as florestas. 

Diante do exposto, verifica-se que os recursos comuns se assemelham aos bens públicos, no 

que tange à sua característica relativa à dificuldade de exclusão eficiente de terceiros. De 

outro lado, guardam proximidade com os bens privados, na medida em que revelam elevada 

rivalidade no uso, considerando que o seu uso retira utilidade ao total disponível. 

A seguir, passemos à análise das correntes doutrinárias existentes acerca da possibilidade ou 

não de conciliação do desenvolvimento das populações tradicionais com a conservação 

ambiental. 

 

4.2. Correntes doutrinárias à respeito da questão: 

 

Como sabemos, o modelo de unidades de conservação predominantemente adotado no Brasil, 

o qual consolidou-se como padrão mundial, principalmente a partir da década de 60, funda-se 

                                   
202 Araújo, F. (2008), 70. 
203Berkes, F., D. Feeny, B.J. McCay & J.M. Acheson (1989), 91 (tradução livre realizada pela autora). 
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na concepção de áreas protegidas, construída no século passado nos Estados Unidos, com a 

finalidade de proteger a vida selvagem (wilderness) ameaçada pelo avanço da civilização 

urbano-industrial. 

Afinal, a noção de área natural protegida surgiu com a criação, em 1872, do primeiro Parque 

Nacional do Mundo, o Yellowstone, nos Estados Unidos, que motivou o início da criação de 

outros parques e áreas protegidas no Canadá em 1885, na Nova Zelândia em 1894, na 

Austrália, África do Sul e México em 1898, na Argentina em 1903, no Chile em 1926, no 

Equador em 1934, e no Brasil e na Venezuela em 1937. 

A idéia central desse modelo é a conservação de partes do mundo natural em seu estado 

originário, rechaçando-se qualquer espécie de intervenção humana. Para tanto, são 

delimitadas áreas de proteção e formulados e executados planos de manejo, sem qualquer 

participação das pessoas que vivem no interior ou no entorno dessas áreas, as quais devem ser 

expulsas. 

Tal modelo, caracterizado por uma dicotomia conflitante entre ser humano e natureza gera, 

em decorrência, um conjunto de consequências indesejáveis, citadas por Arruda:
204

 

• O agravamento das condições de vida de muitas comunidades humanas; 

•A expulsão das populações tradicionais para as periferias das cidades, engrossando as 

multidões em situação de miséria e a proliferação de favelas; 

• Uma maior degradação ambiental, à medida em que a população expulsa passa a ocupar e 

derrubar novas áreas para moradia. 

• O crescimento do conflito rural, afinal, as restrições decorrentes do estabelecimento de 

unidades de conservação de uso restrito tem produzido descontentamento crescente em muitos 

países. No Brasil, por exemplo, em que a estrutura fundiária é demasiadamente concentrada, a 

contribuição desse modelo para o agravamento da situação rural tem sido grande, sobretudo 

porque muitas unidades de conservação são sobrepostas a áreas indígenas. 

                                   
204Arruda, Rinaldo (1997), 262-276. 
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• O não cumprimento da legislação, em função de pressões de grupos econômicos, somados 

às dificuldades financeiras, operacionais e políticas de fiscalização e manejo destas áreas. 

Como vimos anteriormente, no entanto, existem no Brasil alternativas a esse modelo 

conservacionista corporificadas na criação das chamadas reservas extrativistas, “um misto de 

unidade de conservação e forma de assentamento rural”, segundo Milano.
205

 

Afinal, não se constitui um paradoxo colocar as populações tradicionais como antagônicas às 

necessidades de proteção dos recursos naturais em áreas de conservação? Ou seja, é possível 

conciliar o desenvolvimento das populações tradicionais com a conservação ambiental? 

Acerca da matéria, existem duas correntes doutrinárias, como já dissemos anteriormente. 

Vejamos cada uma destas: 

 

4.2.1. Corrente Preservacionista ou Conservacionista 

 

Em conformidade com os preservacionistas, para conservar a natureza é preciso delimitar 

áreas naturais e mantê-las sem qualquer modo de intervenção do homem (intervenção 

antrópica), salvo os que se destinam ao desenvolvimento de pesquisas técnicas e científicas, 

no interesse da própria conservação. Para estes, as comunidades que vivem dentro ou no 

entorno de áreas protegidas devem ser remanejadas, por constituírem verdadeira ameaça à 

conservação. Nesse caso, cabe praticamente apenas ao Estado a criação, o manejo e a gestão 

das áreas protegidas.
206

 

Para os adeptos dessa corrente, as populações tradicionais são invisíveis e indesejáveis, 

inexistindo outra solução adequada senão sua expulsão das unidades de conservação. 

                                   
205 Milano, M. S. (1999), 313. 
206 Mercadante, M. (2000). 
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Isto porque os preservacionistas acreditam que a permanência das populações tradicionais em 

tais unidades conduzem a um desenvolvimento insustentável.
207

 

Segundo Diegues, “Eles consideram, portanto, que a natureza selvagem é intocada e intocável 

e é impensável que uma unidade de conservação (parques nacionais e reservas ecológicas) 

possa proteger, além da diversidade biológica, a diversidade cultural.”
208

  

Nessa linha de pensamento, Kramer & Van Schaik defendem que em face à crescente pressão 

resultante do aumento da população, do acesso a modernas tecnologias, da maior orientação 

para o mercado, e da contínua erosão das culturas tradicionais, não há mais garantias de que 

os objetivos de proteção da biodiversidade poderão ser atingidos se o controle dos recursos 

for colocado nas mãos das populações indígenas ou tradicionais.
209

 

Nesse sentido também entende Redford que as populações tradicionais, uma vez confrontadas 

com as pressões de mercado e maiores densidades demográficas, certamente não irão manter 

a integridade de seus métodos tradicionais, sendo justificável sua expulsão das áreas 

protegidas.
210

 

Expressando um posicionamento radical sobre o assunto Rocha afirma que “Os parques e 

outras áreas protegidas estritas são vítimas e não causa dos problemas que estão afetando 

estas populações.”
211

 

 

4.2.2. Corrente Sócio-Ambientalista 

 

Os sócio-ambientalistas, por sua vez, “embora reconheçam que conciliar a conservação com 

as demandas crescentes das populações locais por recursos naturais é um desafio, entendem 

que, além de socialmente mais justo, as possibilidades de conservação são mais efetivas 
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quando se trabalha junto com as populações, sem expulsá-las das áreas protegidas ou impedir 

o acesso aos seus recursos.”
212

 

Para os adeptos de tal linha de pensamento, a inclusão da população local é imperiosa na 

tomada de decisões relativas às unidades de conservação, enquanto instrumentos e 

destinatários da preservação ambiental.
213

 

Desse modo,, uma ampla consulta pública deve preceder a criação de áreas protegidas, sendo 

fundamental a participação popular em sua gestão. 

Consoante observa Mercadante acerca da corrente sócio-ambiental, “uma concepção mais 

flexível de área protegida facilita a solução de conflitos, a negociação de acordos e o apoio da 

comunidade local às propostas de proteção da natureza.”
214

 

No próximo capítulo, analisemos o problema aqui suscitado à luz da Economia. 
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CAPÍTULO 5- ANÁLISE DA QUESTÃO SOB A ÓTICA ECONÔMICA 

 

Na seara econômica, questiona-se: a permanência e o desenvolvimento das comunidades 

locais em áreas protegidas constitui um ideal, distante da realidade, na medida em que estas 

não poderiam exercer qualquer poder de exclusão sobre os recursos comuns, bem assim 

disputariam seu uso ao máximo (sobre-exploração), sem preocupar-se com investimentos 

(sub-investimento)? 

Para responder a tal indagação, optamos por delimitar o âmbito do presente trabalho às 

chamadas reservas extrativistas brasileiras. 

Isto se deve ao fato das mencionadas reservas admitirem, segundo explicado anteriormente, a 

permanência de populações tradicionais em sua área, para o desenvolvimento de atividades 

extrativistas realizadas de modo sustentável. 

Exatamente por isso, alegam alguns doutrinadores que as RESEX´s não são eficientes, 

considerando a freqüente instabilidade das economias extrativistas. 
215

No entanto, em sentido 

oposto, costuma-se argumentar que os regimes de propriedade comunal destas reservas são 

sustentáveis, desde que haja instituições locais para ações coletivas, adotando, inclusive, 

mecanismos de fiscalização e repressão às infrações.
216

 

Neste contexto, há três problemas a considerar na relação entre mercado e desenvolvimento 

florestal sustentável, que são as externalidades, os custos de transação e as falhas de mercado. 

217
 Demonstrar-se-á: 
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5.1. As externalidades, os custos de transação e as falhas de mercado 

 

As externalidades ou “spillover effects” constituem “efeitos secundários” da produção ou do 

consumo sobre interesses de terceiros ou sobre interesses comuns, que geram benefícios ou 

“custos que podem ser dificilmente calculados e ressarcidos, se porventura não se tiver 

formado um mercado no qual suceda serem transacionados esses efeitos”.
218

 

Nas lições de Ahmed Hussen, formalmente, podemos definir as externalidades como 

condições que surgem quando as ações de alguns indivíduos têm efeitos diretos (negativos ou 

positivos) sobre o bem-estar ou a utilidade de outros indivíduos, nenhum dos quais tem 

controle direto sobre essa atividade. Em outras palavras, externalidades são benefícios 

incidentais ou custos para outras pessoas a quem não são especificamente destinados.
219

 

As externalidades, como sabemos, podem ser negativas ou positivas. Diz-se que há 

externalidade negativa quando um agente econômico, como parte de sua atividade produtiva, 

impõe um custo a outro sem que tenha de pagar por isso. Nesse sentido, “a poluição e a 

degradação ambiental constituem, inegavelmente, alguns dos principais efeitos externos 

negativos da atividade produtiva.”
220

 Já a externalidade positiva ocorre quando o agente 

econômico proporciona um benefício, sem que seja remunerado por este. 

Desta forma, a empresa pecuária que desmata uma floresta, não tendo que pagar o custo 

imposto aos outros por sua produção (externalidade negativa), “mantém atividades em escala 

além do que os economistas chamam de ‹‹ótimo social››”.
221

 

Por outro lado, os serviços positivos prestados pelos seringueiros e demais populações 

tradicionais, a terceiros e à sociedade como um todo, como a manutenção de estoques de 
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diversidade biológica e da própria “floresta-em-pé” (externalidade positiva) não são 

remunerados, demandando, portanto, políticas públicas e de mercado que o façam.
222

 

Isto porque o equilíbrio de mercado reflete somente os custos privados de produção, sendo 

necessária, portanto, a criação de um mercado de internalização das externalidades, de modo 

que os agentes econômicos sejam levados a considerar em seus cálculos o equilíbrio entre 

custos e benefícios privados e custos e benefícios sociais (ótimo social). Em Economia, os 

custos associados à internalização (reparação) das externalidades são denominados de 

<<custos de transação>>. 

Uma externalidade pode surgir quando o uso da propriedade ou dos recursos por outros é 

difícil de ser excluído. Essa dificuldade pode resultar de duas possibilidades:1)o recurso por 

sua própria natureza pode ser não rival no seu consumo; 2)por razões naturais ou técnicas, o 

custo da transação de internalizar a externalidade pode ser excessivamente alto.
223

 

Em síntese, explica Randall que em última análise, a falta de possibilidade de exclusão (não-

exclusividade) é causa raíz das externalidades. Logo, a maioria, senão todos os recursos 

ambientais geram externalidades.
224

 

Segundo Fernando Araújo, “as externalidades são causadoras de ‹‹falhas de mercado››, o 

que indica que elas constituem um problema apenas porque precisamente não existe um 

mercado para elas”.
225

  

Necessário se faz registrar, nesse particular, que o uso inadequado e sem critérios dos recursos 

naturais, em muitas circunstâncias, tem como uma de suas causas, exatamente a falta de um 

mercado para os mesmos. Nesse sentido, explica Goulart de Andrade que “os preços de 

mercado dos bens e serviços que se utilizam de recursos ou atributos do meio ambiente não 

incorporam os custos dessa apropriação.”
226
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Um exemplo disso é o não reconhecimento por parte do sistema econômico dos benefícios 

sociais e ambientais gerados pelo extrativismo sustentável das populações da floresta (índios, 

caboclos amazônicos, pescadores tradicionais, dentre outros). 

Inexistindo um mercado que remunere as populações tradicionais pelos recursos extrativistas 

obtidos e pelos serviços de conservação ambiental prestados, infelizmente aumentam os 

índices de desmatamento da floresta, com a finalidade de exploração da madeira e criação de 

gado. 

Em sendo assim, como ensina Gregory, “as externalidades levam os mercados a alocar os 

recursos de forma ineficiente.”
227

Ou seja, na presença de uma externalidade, a alocação de 

recursos através da orientação de um sistema de livre mercado (baseado na consideração de 

custos e benefícios privados) pode ser ineficiente quando visto de uma perspectiva da 

sociedade como um todo. O que significa que muitos recursos (trabalho, capital e matéria-

prima) vão ser dedicados à produção de bens e serviços (papel, carro, etc) e recursos 

insuficientes vão ser dedicados à preservação ou proteção do ambiente- Esse é o efeito 

microeconômico das externalidades ambientais. 

Surge então uma questão: 

O que pode ser feito para corrigir a má alocação de recursos causada pelas externalidades 

ambientais? Como será demonstrado ao longo desse trabalho, criar um mercado para 

internalização das externalidades. 

Ocorre que, na visão de Hardin, as externalidades não podem ser efetivamente internalizadas 

através da negociação voluntária privada entre as partes envolvidas. Desse modo, a única 

forma de resolver as externalidades ambientais é através de métodos coercitivos.
228

 Dentre 

outros, esses métodos incluem optar por um regime de propriedade pública ambiental de 

recursos, a imposição de taxas ambientais ou o estabelecimento de padrões de emissão. 

Como tais medidas podem implicar em interferência direta ou indireta com o funcionamento 

de uma economia de livre mercado, geralmente não tem a simpatia dos economistas. Estes 

preferem a posição de que as externalidades ambientais podem ser efetivamente corrigidas 
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desde que os direitos de propriedade sejam claramente definidos, criando-se um mercado de 

internalização das externalidades. 

Assim, o papel do Estado constitui atribuir direitos a alguém quando um item da propriedade 

carece de apropriação. Feito isso, a “mão invisível‟ guia o mercado a alocar recursos 

eficientemente. Nessas ótica, a internalização das externalidades ambientais exige a 

participação mínima e indireta do governo. Vejamos a seguir: 

 

5.1.1. A criação de um mercado de internalização das externalidades e a aplicação de 

instrumentos econômicos estatais 

 

Conforme vimos no tópico anterior, a solução desejada para os problemas acima apontados 

constitui a criação de um mercado que satisfaça espontaneamente a necessidade de 

internalização das externalidades. No caso em apreço, a criação de um mercado para a 

negociação dos produtos e serviços prestados pelas populações tradicionais de seringueiros da 

Amazônia. 

Na falta de um mercado, considerando que “a qualidade ambiental é um bem público”, o 

Estado poderá impor mecanismos de internalização das externalidades, sejam estas “medidas 

de travagem”, como os impostos ambientais, ou medidas de incentivo, como as isenções e as 

concessões de créditos, dentre outras.
229

 

Vale registrar ainda que, atualmente, inúmeras são as soluções intermédias criadas para a 

questão da internalização das externalidades. 

A seguir, veremos que no acesso e uso de recursos comuns, tais como, os recursos das 

reservas extrativistas, as externalidades voltarão a ser analisadas, no âmbito do problema da 

chamada “Tragédia dos Comuns” ou “Tragédia dos Baldios”. 
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5.2. O dilema da tragédia dos baldios 

 

De forma bastante sintética, a tragédia constitui a conseqüência do fenômeno do 

congestionamento na utilização dos recursos comuns, caracterizados usualmente pelo acesso 

livre e pela insusceptibilidade ou dificuldade de exclusão, decorrente de seu uso ilimitado, em 

um mundo em que os recursos naturais são limitados. 
230

 

Nos recursos comuns, como o termo sugere, a propriedade é comum a um grande número de 

proprietários que têm direitos independentes de usar o recurso; o controle de acesso é 

problemático e o nível de exploração por um usuário afeta diretamente a capacidade de outros 

usuários explorarem os recursos.
231

 

Em tais circunstâncias, a tragédia configura a condenação do recurso por conta de sua sobre-

exploração, originada no livre acesso e na demanda irrestrita de um recurso escasso.  

Nessa linha de entendimento, explica Steven Hackett que “A Tragédia dos Comuns é mais 

provável de ocorrer nas condições de livre acesso ou de regimes de propriedade mal 

projetados e executados.”
232

 

Mas, como delimitar e solucionar tal problema? Vejamos: 

Atribui-se a Garret Hardin o início do estudo do tema em pauta, com a publicação do ensaio 

"The Tragedy of the Commons", em 1968, na revista científica Science. 

Observe-se, no entanto, consoante salienta boa parte da doutrina, que apesar de recepcionadas 

como revolucionárias, as idéias do citado autor remontam a Aristóteles (“o que é comum ao 
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maior número tende a ser o que menos cuidados se confere”) , Hobbes (Leviatã), e mais 

recentemente, ao matemático William Forster Lloyd.
233

 

Hardin, da mesma forma que Ehrlich
234

 (1969), ambos adeptos da corrente malthusiana
235

, 

propagou uma visão catastrófica e fatalista dos efeitos da superpopulação sobre os recursos de 

uso comum. 

Para tanto, utilizando-se de uma alegoria, Hardin descreve, em seu célebre artigo, a situação 

de uma pastagem de livre acesso a todos, utilizada por diversos pastores, para o pastejo de 

seus animais. Em dado momento, segundo o autor, os referidos pastores vão se encontrar 

motivados para aumentar seus rebanhos, de modo a aumentar sua riqueza pessoal. 

Nessas circunstâncias, a utilidade de cada animal adicional possui um componente positivo e 

um componente negativo. O positivo seria o fato de cada pastor passar a receber todo o lucro 

sobre cada animal adicional, e o negativo, o consequente aumento da degradação da pastagem 

por cada animal adicional. 

Note-se, porém, que a decisão de cada pastor decorre do raciocínio lógico e simples de que o 

incremento de seu rebanho, reverterá de modo integral em seu proveito, ao passo que os 

custos impostos ao baldio serão divididos entre todos os demais pastores (externalidade 

negativa). 

Como resumido por Altvater: “O que pertence a todos, e, portanto, a ninguém, encontra-se 

excluído do enfoque do cálculo econômico privado”.
236

 

O problema surge, consoante Hardin, na medida em que esta conclusão é generalizada, e 

todos os pastores decidem adicionar animais ao seu rebanho, ocasionando a ruína do recurso, 

em face da rivalidade de uso, originada da liberdade de acesso. Este seria um verdadeiro 

“paradoxo da liberdade”.
237

 

Afinal, cada vez que são introduzidos novos exploradores do recurso, há uma diminuição do 

rendimento marginal dos pastores, e, “quando esse rendimento marginal coincidir com o 
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preço, ou descer abaixo dele, teremos uma absoluta dissipação do rendimento obtido na 

exploração do recurso por qualquer dos exploradores- um resultado trágico.”
238

 

“Entramos, assim, na lógica infernal da tragédia dos bens comuns: cada um vê-se encerrado 

num sistema que o leva a aumentar a sua manada ilimitadamente, num contexto de recursos 

limitados. E depressa se impõe a conclusão: a liberdade dos bens comuns conduz à ruína de 

todos”.
239

 

Com efeito, como afirma Figueiredo: “Dentro da lógica do capitalismo, não haveria nenhuma 

razão justificável para o produtor preservar um bem de uso comum, já que isso implicaria 

despesas e beneficiaria seus concorrentes que, por sua vez, poderiam não ter a mesma 

preocupação ambiental que ele teve.”
240

 

Em idêntica linha de pensamento explicam Simmons & Baden que : “Quando as vantagens 

são privatizadas e os custos socializados, pouco incentivo há para a preservação dos recursos 

existentes.”
241

 

Em tais circunstâncias, a racionalidade impulsiona cada um dos indivíduos a adotar o 

comportamento do “carona” ou “passageiro clandestino” („free rider”), o qual visa 

maximizar seu lucro às custas de terceiros. 

Nesse sentido, observa Nicholas Mercuro que “na maioria das sociedades ocidentais, os 

problemas ambientais surgem, dentre outras razões, ante ao fato dos direitos ao meio 

ambiente serem detidos como recursos de acesso aberto, e a oferta de um determinado recurso 

não dever exceder a demanda em um preço zero.”
 242

 

Em sendo assim, Hardin defende o estancamento do acesso livre ao terreno, mediante a 

criação de barreira de exclusão, através da permissão de apropriação privada dos baldios, seja 

“na forma da sua atribuição global a um único titular”, ou “na forma da divisão do baldio em 

parcelas de propriedade privada, a serem distribuídas pelos anteriores compartes”.
 243

 Desse 

modo, ao invés da situação anterior, em que o pastor externaliza sobre o baldio, mas 
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internaliza de modo apenas parcial a sua própria externalização, verifica-se agora, com a 

apropriação privada, que cada titular suporta integralmente os custos impostos sobre os 

recursos. 

Mas, essa não é a única solução de administração do problema sustentada pelo autor, que 

admite também como alternativa, a apropriação pública, e consequente, centralização 

autoritária e controle dos recursos, através de rígida regulamentação estatal. 

Ocorre que, em suas formulações teóricas, Hardin despreza a possibilidade de serem criadas 

pelas comunidades, soluções espontâneas para a tragédia. 

Desse modo, ao longo do seu ensaio, desenvolve o tema, sem tal preocupação, trazendo 

exemplos de bens comuns contemporâneos, tais como a atmosfera, os oceanos, os rios, as 

populações de peixes e áreas de conservação ambiental, como as reservas e parques 

nacionais.
244

 

Nesse contexto, podemos considerar as florestas em que se localizam as reservas extrativistas 

brasileiras, como um exemplo de recurso comum, dada a liberdade de acesso e a 

insusceptibilidade de exclusão que lhes são características, decorrente sobretudo da dificulade 

de fiscalização oriunda da deficiente estrutura estatal e da considerável dimensão territorial. 

Destarte, necessário se faz impedir a destruição das florestas em que se localizam tais 

reservas, em razão da sobre-exploração de seus recursos, e do sub-investimento em 

tecnologias que viabilizem alternativas de uso sustentável. 

Mas como evitar a “Tragédia dos Baldios” nessas áreas? 

Através da internalização dos custos ambientais. Tal internalização, segundo proposto pela 

doutrina, poderá ocorrer a partir da imposição de tributos, da concessão de incetivos, ou 

ainda, da criação de certificados ou direitos de propriedade (“property rights”) capazes de 

viabilizar a solução negociada do problema. 

Nos tópicos seguintes, traremos à baila as propostas de Ronald Coase e Arthur C. Pigou para 

a problemática do acesso e uso dos recursos comuns. 
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5.2.1. Soluções propostas: 

 

5.2.1.1.  Pigou 
245

e a Correção do Mercado 

 

Conforme salienta Cristiane Derani, “a máxima de que cada um deve ocupar-se do próprio 

negócio permitiu que uma série de resultantes da produção não participassem do cálculo 

privado, o que conduziu a uma seqüência de “deseconomias”, ou seja, produtos não 

contabilizados na renda do empreendedor, trazendo efeitos negativos à sociedade - as 

externalidades negativas.”
246

 

De fato, efeitos secundários da produção ou do consumo podem se estender sobre interesses 

comuns ou de terceiros, gerando custos. Tais efeitos, conceituados pela Ciência Econômica, 

como externalidades, podem ser negativos ou positivos. 

Como leciona Fernando Araújo, “as externalidades podem ser negativas, se provocam um 

custo, e positivas, se consistem num benefício, e tanto podem ocorrer na produção como no 

consumo.”
247

 

Justamente visando a correção das externalidades negativas é que se inserem as idéias de 

Pigou no âmbito da Economia do Ambiente, propondo “uma extensão da política econômica 

do bem-estar ao tratamento do meio ambiente, com a participação do Estado como corretor de 

distorções causadas pela escolha individual.”
248

 

Para Pigou, os efeitos sociais danosos da produção privada constituem ‹‹deseconomias 

externas››, ao passo que os efeitos de aumento de bem-estar social da produção privada 

configuram ‹‹economias externas››. 
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Nesse sentido, conclui o renomado autor que em face de uma falha de mercado relativa à 

percepção das externalidades, o Estado deverá atuar através da criação de impostos, na 

hipótese de deseconomia externa, e de incentivos e subvenções, na hipótese de economia 

externa. 

Em sendo assim, figura o Estado como uma espécie de corretor de lacunas, na presença de 

falhas de mercado, chamado a atuar, inclusive, nas distorções com relação ao uso dos recursos 

naturais. 

Uma solução pigouviana para evitar a chamada “Tragédia dos Baldios”, no caso das Reservas 

Extrativistas, seria, por exemplo, a limitação do acesso e uso a um determinado recurso 

natural existente na floresta, através da criação de elevados impostos sobre sua exportação. 

 

5.2.1.2. Coase e a extensão do mercado (a ênfase do caráter bilateral das externalidades) 

 

Visando também a internalização das externalidades negativas ou custos sociais, encontra-se 

Ronald Coase, que defende a solução negociada entre as partes envolvidas, enfatizando o 

aspecto bilateral das externalidades, e eliminando a necessidade de intervenção do Estado, 

através da criação de impostos e da concessão de incentivos e subvenções. 

É de bom alvitre esclarecer que a bilateralidade ou reciprocidade das externalidades, bastante 

sublinhada na formulação do Teorema de Coase, significa que “na maior parte das situações 

de conflito, não há apenas um externalizador e uma vítima, ou um externalizador e um 

beneficiário, mas sim dois externalizadores que reciprocamente se impõem custos ou se 

proporcionam benefícios através das decisões que tomam (...)”
249

 

Nesse contexto, “a bilateralidade indicia que estamos aqui numa situação em que é concebível 

a formação de um novo tipo de mercado, um ‹‹mercado de internalização de externalidades›› 
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que eficientemente promova, como o mercado de produtos e o mercado de factores quando 

são concorrenciais, o óptimo social.”
250

 

Em sendo assim, segundo propõe Coase, o caráter bilateral das externalidades sugere uma 

solução negociada para o problema, em que pese algumas dificuldades eventualmente 

existentes, relativas ao envolvimento de muitos interessados ou à dispersão informativa. 

Muitas vezes, o que dificulta a solução negociada da questão das externalidades é exatamente 

a onerosidade resultante dos chamados ‹‹custos de transacção››.
251

 

Do exposto, podemos concluir que, na perspectiva de Ronald Coase, o acesso e uso dos 

recursos naturais comuns pelas populações tradicionais
252

, em reservas naturais (como a 

RESEX) e parques nacionais, é uma questão que pode ser resolvida através da solução 

negociada, quando não forem excessivos os custos de transação. 
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CAPÍTULO 6- A RESERVA EXTRATIVISTA COMO  

SOLUÇÃO INTERMÉDIA PARA O PROBLEMA 

 

6.1. Introdução 

 

Como sabemos, a Amazônia tem sido, cada vez mais, foco da preocupação mundial, em face 

dos constantes desmatamentos e dos conflitos violentos associados à ocupação do território 

por onde a fronteira agrícola avança sobre a floresta, responsáveis pela morte do seringueiro 

Chico Mendes (1988), pelos massacres de trabalhadores rurais em Corumbiara–RO (1995) e 

Eldorado dos Carajás-PA (1996), pelo assassinato da freira missionária Dorothy Stang 

(2005)
253

, e mais recentemente, pelo assassinato do casal de lideres extrativistas José Claudio 

Ribeiro da Silva e Maria do Espírito Santo da Silva, considerados sucessores de Chico 

Mendes, na cidade de Nova Ipixuna, no sudeste do Pará, a 390 quilômetros de Belém. 

Mas, apesar de existir vasta literatura sobre o desmatamento da floresta, bem assim sobre os 

conflitos na região, as abordagens são, de modo geral, limitadas 
254

e, portanto, negligenciam 

um traço comum que relaciona os fenômenos: a má definição dos direitos de propriedade.
255

 

De fato, na prática, verifica-se que os municípios com maior percentual de desmatamento, via 

de regra, são também aqueles onde ocorre o maior número de conflitos.
256

 

Isto porque o padrão de distribuição fundiária atual da região Amazônica, no Brasil, instituiu 

uma dinâmica de expansão da fronteira agrícola caracterizada por direitos de propriedade não 

devidamente estabelecidos.
257
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254Alston, L. J, G. D. Libecap & B. Mueller (1999), 7. 
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De um lado, fazendeiros e grileiros se arvoram sobre a floresta, promovendo o desmatamento 

para aumentar suas fronteiras agrícolas. 

De outro, posseiros migram para regiões de floresta, as quais desmatam com a finalidade de 

praticar a agricultura, comercializar a madeira extraída e abrir pastagens, muitas vezes, para 

vender a terra a pecuaristas. Desse modo, surge um verdadeiro “mercado de venda de terras 

desmatadas”, em que posseiros, com baixos custos de oportunidade, desmatam a floresta e 

vendem a terra a pecuaristas.
258

Em face disso, o desmatamento acaba se tornando uma 

maneira de se obter direitos de propriedade sobre uma extensão de terra de floresta com 

direitos de propriedade indefinidos ou malprotegidos, com expectativa de venda posterior a 

outros agentes econômicos.
259

 

E para completar o quadro, ambientalistas militantes se estabelecem na região e denunciam o 

desmatamento criminoso e a extração não autorizada da madeira e dos recursos naturais. 

Desta forma, o fato dos direitos de propriedade não se encontrarem, em regra, devidamente 

definidos na Amazônia está diretamente relacionado com o desmatamento e a violência de 

conflitos agrários. 

É nesse complexo contexto, que surgem as reservas extrativistas como solução para o 

problema da sobrexploração e do esgotamento dos recursos naturais. Vejamos: 

 

6.2. A propriedade na reserva extrativista: verdadeira expressão de um “acervo de 

direitos” 

 

Modernamente, a propriedade tem sido definida, na “Law and Economics”, como um 

«acervo de direitos» («bundle of rights»).
260

 Desse modo, “o conceito de propriedade passa a 

designar praticamente qualquer expediente (público, privado, costumeiro, formal, informal, 

contratual, regulatório) através do qual se tenta esbater a tensão e divergência entre custos e 
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benefícios individuais e sociais- uma funcionalização extrema- insista-se, que diverge 

totalmente da tradicional concepção ‹‹absolutizadora›› da apropriação.”
261

 

Vale ressaltar, no entanto, que não se trata de subestimar o caráter “in rem” da propriedade, 

mas tão somente de “funcionalizar e de relativizar os poderes conferidos pela titularidade às 

possibilidades de fragmentação e de ductilidade dos títulos”.
262

 

Esta revisão de conceitos, todavia, se deve a uma evolução teórica da doutrina tradicional
263

 

que fundamenta o direito de propriedade, dada a necessidade de se evitar o fenômeno da 

“Tragédia dos Baldios”, estudado no capítulo anterior. 

Essa nova definição de propriedade visa, sobretudo, enfatizar seu caráter negociado. Nesse 

particular, necessário se faz registrar que foi Ronald Coase quem desenvolveu a idéia de que 

“a propriedade, como as demais titularidades, serve, sobretudo, como baliza para a 

negociação reafectadora de recursos, ou na impossibilidade dessa negociação, como fronteira 

para a definição de prerrogativas de uso colectivo”.
264

Diante disso, seja na primeira ou na 

segunda hipótese formuladas por Coase, a desagregação das titularidades sobre os recursos e 

sua classificação em usos permitidos e proibidos (“property rights”), se constitui fator 

fundamental para coibir sua exaustão. 

Nesse cenário, podemos concluir que a constituição das reservas extrativistas brasileiras, em 

1990, fruto de lutas do movimento dos seringueiros da região Amazônica, partiu exatamente 

desse novo conceito de propriedade. Afinal, as RESEX´s, nada mais são do que conjuntos de 

poderes ou ‹‹usos consentidos›› (“property rights”) que, devidamente distribuídos, asseguram 

o acesso, a posse, a fruição e a alienação de recursos naturais, mediante o estabelecimento de 

regras, traduzidas em legítimos ‹‹usos proibidos››, com o escopo de preservação ambiental. 

No tópico que se segue, o tema será desenvolvido com mais detalhes, quando da análise dos 

chamados “property rights”. 
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6.3. O contrato de concessão de direito real de uso e a delimitação de “property rights” 

 

A partir da definição de propriedade como um acervo de direitos (“bundles of rights”), 

desenvolveu-se a noção de “property rights”, que podem ser entendidos como prerrogativas 

de acesso e uso a recursos, devidamente reconhecidas a indivíduos ou grupos. 

Segundo Yoram Barzel, “o termo ‹‹property rights›› carrega dois distintos significados na 

literatura econômica. Um, primeiramente desenvolvido por Alchian (1965-1987) e Cheung 

(1969), constitui essencialmente a habilidade de usufruir uma parte da propriedade. O outro, 

mais antigo, é essencialmente o que o estado atribui a uma pessoa”. Ao primeiro significado 

ele relaciona a definição de “economic property rights” e ao segundo, a de “legal property 

rights”.
265

Sendo assim, podemos dizer que o primeiro significado apontado pelo autor é o que 

se relaciona com a idéia de acervo de direitos, tradicionalmente desenvolvida pela “Law and 

Economics”. 

Com efeito, “os ‹‹property rights›› não passam de ‹‹usos consentidos›› em domínios 

específicos”, os quais, em matéria de acesso a recursos comuns, podem ser classificados em 

poderes de acesso, de fruição ou extração, gestão, exclusão e alienação.
266

  

Para Alston et al, os ‹‹property rights›› podem ser sintetizados em: (a) direito de usar os 

ativos da propriedade (uso), (b) direito de se apropriar dos retornos dos referidos ativos 

(usufruto), e (c) direito de alterar sua forma, conteúdo, e local.
267

 

De todo modo, tais poderes ou direitos são criados justamente com a finalidade de promover a 

internalização dos custos ambientais. 

Dito isso, conclui-se que as reservas extrativistas, enquanto acervos de direitos, congregam 

variados poderes ou ‹‹usos consentidos›› (“property rights”), os quais são distribuídos com 
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as populações tradicionais nelas residentes, com a finalidade de conciliar a permanência e o 

desenvolvimento destas e a conservação ambiental, mediante o estabelecimento de regras. 

De fato, embora as RESEX´s sejam de domínio público da União, seu uso é concedido a 

populações extrativistas tradicionais através de um contrato de concessão de direito real de 

uso. 

No citado contrato, permite-se a particulares, reunidos em uma associação, a utilização 

privativa e comunal de um bem público, conforme sua destinação, estabelecida em planos de 

manejo e regulamentos de uso. Dessa forma, a floresta costuma ser explorada através das 

“colocações”, que são unidades que congregam simultaneamente formas de uso comum e de 

utilização privada de um estoque estabelecido de recursos naturais disponíveis (extração de 

látex, manejo agrícola, caça e pesca etc.). 

Pode-se dizer que o contrato de concessão de direito real de uso das RESEX´s constitui 

verdadeira expressão do chamado “direito ambiental negociado”, cuja prática “confere uma 

nova legitimidade às próprias administrações; um novo papel, mais modesto sem dúvida, mas 

mais claro e mais gratificante, és-lhes agora reconhecido: operar o enquadramento das 

negociações, determinando os temas a debater, os parceiros a reunir e o calendário a seguir, e, 

no termo do processo, formalizar o acordo e estendê-lo, caso necessário, a outros 

intervenientes.”
268

 

A gestão das RESEX´s é realizada através de um Conselho Deliberativo, composto de 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e populações 

tradicionais residentes na área. 

Vale registrar que, nesta categoria de UC´s, são admitidas tanto a visitação pública, quanto a 

pesquisa científica, sujeitando-se esta última à prévia autorização do órgão responsável pela 

administração daquela. 

<<Dessa forma, podemos dizer que os membros das populações tradicionais que compõem 

uma reserva extrativista, os “insiders”, são os que possuem poderes de fruição ou extração 

dos recursos naturais. Dentre os “insiders”, os membros do Conselho Deliberativo são os que 

possuem poderes de gestão e exclusão de terceiros, e os visitantes das reservas e os cientistas 
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que fazem estudos científicos nestas, são os que detém tão somente prerrogativas de acesso a 

estas áreas, sendo, por isso, designados de “outsiders.” >>
269

 

 

6.4. Reservas extrativistas: alternativa intermédia de solução do problema de sobre-

exploração dos recursos comuns 

 

Consoante esposado antes, o livre acesso e a impossibilidade ou dificuldade de exclusão, 

característicos dos recursos comuns, tendem a gerar um problema de congestionamento ou 

rivalidade no uso destes, que por sua vez, ocasionam a sobre-exploração e o subinvestimento. 

Nessas circunstâncias, as soluções freqüentemente sugeridas pela doutrina se situam em dois 

pólos, quais sejam, a privatização ou a estatização de tais bens, com a atribuição de poderes 

de exclusão em face de terceiros. 

Ocorre que, a estatização de recursos comuns “muitas vezes não resultou senão na erradicação 

de formas tradicionais e viáveis de ‹‹propriedade comum››”. De outro lado, a privatização não 

obteve melhores resultados, “seja por excesso de fragmentação”, seja “por assentarem na falsa 

convicção gerada pela dicotomia de soluções de Garrett Hardin, e fazerem por isso tábua-rasa 

do contínuo de formas intermédias de gestão”.
270

 

Em sendo assim, “hoje alguns autores propõem o conceito de ‹‹Semi-Baldios›› 

(‹‹semicommons››), ou ‹‹Baldios limitados››, designando situações em que coexistem 

elementos de acesso livre, de ‹‹propriedade comum›› e até, ocasionalmente, de propriedade 

privada (...)”
271

 

Com efeito, em sua obra Social Systems, Ecological Systems, and Property Rights, Fikret 

Berkes conclui que qualquer solução para a degradação dos recursos deve incluir uma 
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diversidade de regimes de <<property rights>> e instituições que podem ser adaptados às 

circunstâncias.
272

 

Afinal, hoje em dia, “se admite, cada vez mais, uma grande ductilidade de formas de 

‹‹property rights››” e “não mais se pode sustentar que só haja formas de titularidades 

absolutas ou puras, rigidamente tipificadas pelo Direito, e entre elas se encontre um vazio 

comprometedor para todas as soluções intermédias.”
273

 

Nessa linha de pensamento, a forma de gestão de recursos comuns concretizada através das 

reservas extrativistas brasileiras constitui modalidade de solução intermédia e inovadora do 

problema em causa. Vejamos: 

Como dissemos antes, as RESEX´s surgiram, entre fins dos anos 80 e início dos anos 90, em 

atendimento a pretensões do movimento social organizado de seringueiros da Amazônia, que 

através do Conselho Nacional de Seringueiros, propôs tal modelo como um sistema inovador 

de direito de propriedade e uso da terra, prevendo simultaneamente, o uso sustentável dos 

recursos naturais e a regularização fundiária dos espaços das populações tradicionais.
274

 

De fato, embora a proposta de criação das Reservas Extrativistas tenha sido formulada em 

1985, pelo CNS (Conselho Nacional dos Seringueiros), esta só foi consolidada em 1990, 

quando ocorreu a chamada redemocratização da sociedade, e as discussões sobre a 

problemática ambiental se acentuaram, frente às pressões internacionais, particularmente em 

torno da noção de desenvolvimento sustentável. Neste cenário, a aliança do ambientalismo 

internacional com a luta do movimento seringueiro foi de suma importância. 

Como pontua Cunha:“Embalado pelo momento de grandes mobilizações do movimento 

ambientalista internacional, os seringueiros viram-se inseridos em uma “rede internacional”, 

inclusive para a discussão de modelos de desenvolvimento.
275

 

Além da aliança com o ambientalismo, a aproximação do movimento seringueiro com os 

diversos atores sociais (pesquisadores, igreja, sindicatos, universidades, políticos), em nível 

local, regional e internacional, contribuiu de modo decisivo para a conquista das reservas 
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extrativistas, evidenciando-se, na prática, a indivisibilidade entre a questão social e a 

ambiental.
276

 

Em sendo assim, a criação das citadas reservas contrapõe-se ao modelo de desenvolvimento 

predatório concebido até então para a região Amazônica
277

 (com base na expansão da 

pecuária extensiva), e aos projetos de colonização instituídos nesta área, através da divisão da 

floresta em lotes individuais destinados à atividade agrícola, desconsiderando a 

territorialidade das populações tradicionais. 

Nesse sentido, o surgimento das RESEX´s visa justamente a combinação de um regime de 

propriedade assentado na atribuição de direitos de uso a coletividades tradicionais, com um 

regime de gestão baseado na regulamentação dos direitos de uso através de planos de manejo 

e regulamentos de uso. 
278

 

De domínio público da União e com uso concedido às populações extrativistas tradicionais 

através de um contrato de concessão de direito real de uso, as RESEX´s contemplam tanto 

formas de uso comum, quanto de utilização privada de um estoque estabelecido de recursos 

naturais disponíveis. 

A primeira reserva extrativista do Brasil foi criada em 23 de janeiro de 1990, pelo Governo 

Federal, através do Decreto nº 98.863, no Alto Juruá, no estado do Acre. 

Desde a criação das RESEX´s na legislação ambiental brasileira, estas vêm sendo geridas pelo 

CNPT (Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado de Populações Tradicionais), órgão 

pertencente ao IBAMA, com a função precípua de assessorar, gerenciar, executar, e fiscalizar 

os programas dessa unidade de manejo sustentável, tendo em consideração as demandas das 

populações tradicionais. 

Em sua estrutura, o CNPT tem um Conselho Consultivo, formado por representantes de 

entidades indígenas, das populações extrativistas e outros segmentos civis, com objetivo de 

propor diretrizes e políticas para a atuação desse organismo. 
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A criação das reservas extrativistas pressupõe uma reivindicação das populações tradicionais, 

organizadas em associações e entidades representativas, perante o CNPT. 

Desta forma, realiza-se a concessão de uso às mencionadas populações, que também são as 

responsáveis pela elaboração do Plano de Utilização dos recursos naturais, definindo as regras 

de uso econômico e social das atividades implantadas na reserva. 

Vale registrar aqui, que tais regras são expressas em Portarias pelo IBAMA, devidamente 

publicadas no D. O. U. 

Neste contexto, cabe aos moradores das RESEX´s administrar e fiscalizar o funcionamento 

destas, bem assim, monitorar seus projetos. Para tanto, através do Núcleo de Base, os diversos 

grupos de liderança, se fazem representar para discutir os problemas que os afetam, 

ampliando a participação das comunidades no processo de gestão. 

O Conselho Deliberativo dessa unidade de manejo sustentável, por seu turno, é formado pelo 

órgão responsável por sua administração, por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e das populações tradicionais moradoras da reserva. 

O caráter inédito na constituição das RESEX´s resulta, em primeiro lugar, da circunstância de 

serem fruto da luta de um segmento invisível das políticas de desenvolvimento da Amazônia. 

Em segundo lugar, do fato dessa unidade de manejo contemplar a participação ativa das 

populações extrativistas (antes sob o jugo dos seringalistas), no modelo de gestão dos recursos 

naturais. 

Segundo Allegretti
279

, as RESEX´s “provocam queda da especulação da terra nestas áreas, na 

medida que projetos de desmatamentos ficam proibidos; diminuem custos de proteção de 

florestas e aumentam a garantia de sua eficácia, uma vez que os extrativistas constituem-se 

em verdadeiros guardiões do território nacional, de suas fronteiras e dos recursos naturais e 

estabelecem parâmetros claros de um novo modelo regional de desenvolvimento para a 

Amazônia...” 
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Desde sua origem, há mais de dez anos, são 56 (cinqüenta e seis) reservas extrativistas 

federais existentes em diferentes áreas do território brasileiro: Acre, Amazonas, Amapá, 

Maranhão, Pará, Tocantins, Rondônia, Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas e Santa Catarina.  

Inicialmente, essas unidades estavam concentradas na região Amazônica, mas recentemente, a 

partir de 1997, começaram a surgir, também, as chamadas reservas extrativistas marinhas, 

hoje, em número de 6 (seis) unidades de manejo, situadas em Florianópolis, no Rio de 

Janeiro, em Alagoas, na Bahia., em Santa Catarina e no Maranhão. Destarte, hoje, existem 

duas modalidades de reservas extrativistas: a Amazônica (ou florestal) e a Marinha, as quais 

têm como fundamento de sua formação a territorialidade do seringueiro ou do pescador, ou 

seja, os diferentes ecossistemas ou microambientes (florestas, rios, igarapés, terra) em que 

estes se situam, trabalham e interagem. 

Necessário se faz esclarecer que o termo “extrativista”, que qualifica tais reservas, refere-se 

apenas às atividades principais por estas desenvolvidas, e não a uma forma exclusiva de 

atividade econômica. Isto porque, atualmente, os seringueiros e pescadores praticam a 

atividade extrativa em simultâneo com outras atividades, como a agricultura de subsistência, a 

criação de pequemos animais, a pesca e a caça. 

Esta é justamente uma das preocupações dos programas econômicos gestados no interior das 

reservas: a construção de sistemas agroflorestais ou agrosilvopastoris, combinando as 

atividades produtivas de modo integrado e compatível com os ecossistemas, de modo a 

garantir a sustentabilidade, evitando a ocorrência da “Tragédia dos Comuns”. 

Dentre as iniciativas que vêm sendo implantadas para viabilizar as RESEX´s, podemos citar: 

1)os programas que visam melhorar a produção extrativista, tanto em produtividade, como em 

valor da produção, e os destinados à sua comercialização; 2) os projetos educacionais e de 

atendimento à saúde no interior da floresta; 3) a construção de usinas de beneficiamento da 

castanha e de unidades de beneficiamento da borracha vegetal, baseados na produção familiar; 

4)a fabricação de produtos com valor agregado de mercado; 5) a criação de hortas 

comunitárias e caseiras, com campanhas para o aumento do plantel de galinhas e do pomar; 6) 

os programas direcionados à melhoria nas vias de escoamento da produção, à abertura de 

estradas e aos sistemas de comunicação; e também para obtenção de crédito; 7) os estudos de 

fontes alternativas de renda por meio do ecoturismo, produtos medicinais e cosméticos com 
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potencial comercial, assim como estudos de mercado para produtos extrativistas em geral; 8) 

a organização de cursos e seminários de treinamento de lideranças e de cooperações com 

outros órgãos federais e estaduais; 9) o monitoramento sócio-ambiental das reservas 

extrativistas, realizado por associações de moradores e pelo CNPT; 10) o desenvolvimento de 

projetos de processamento de frutas para comercialização de polpas, unidades de produção de 

artesanato, criação semi- confinada de pequenos animais (galinhas e pocilgas), com 

tecnologia moderna e instalação de apiários e de tanques para pisciculturas.; 11) a elaboração 

do Protocolo da Borracha, sob a égide da Convenção da Biodiversidade, firmado entre as 

comunidades das reservas extrativistas (com espécies de Hévea Br), a indústria de pneus e o 

governo brasileiro, com base no papel fundamental que os extrativistas cumprem na 

preservação da diversidade genética da Hévea Br. e de toda a floresta amazônica. 

De outro lado, como resultados significativos produzidos pelas citadas reservas (em 

termos percentuais), assinalamos: 1) o fato das RESEX´s propiciarem a permanência dos 

povos da floresta em seus espaços tradicionais, mediante a criação de condições para se 

extrair o potencial de recursos da floresta de forma sustentável (o êxodo rural não atingiu 5%, 

no período de 1995-1999, contra cerca de 29% nas áreas circundantes às Reservas, conforme 

Relatório Final do Projeto Resex, CNPT/IBAMA); 2)a circunstância de que a renda familiar 

nas Reservas Extrativistas é superior a renda de 70% da população urbana residente na Região 

Norte, que, segundo dados censitários do período, auferia apenas um salário mínimo; 3) a 

redução dos desmatamentos ocorridos no interior dessas unidades, ainda que as taxas de 

desmatamentos para a Amazônia como um todo tenham se elevado no período entre 1995-

1999. Segundo dados do CNPT, no Acre, por exemplo, entre 1995 e 1999, o desmatamento 

totalizou 9,2%, enquanto na Reserva Extrativista Chico Mendes, foi de 0,6%. Em Rondônia, 

nesse mesmo período, o desmatamento atingiu a cifra de 21%, enquanto na Reserva 

Extrativista Ouro Preto, essa porcentagem não ultrapassou a 0,1%. No cômputo geral, avalia-

se que entre 1995 a 1999, mais de dois milhões de hectares de floresta foram conservados de 

modo sustentável com a participação direta das comunidades extrativistas.
280

 

Realizada esta análise pormenorizada das RESEX´s, conclui-se que “assim como qualquer 

outra iniciativa de gestão comunitária ou de co-gestão dos recursos naturais, este modelo de 

UC está submetido às lógicas contraditórias das políticas ambientais, às pressões de setores 
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econômicos dominantes e aos diversos conflitos que permeiam constantemente as disputas 

pelos recursos e espaços naturais comuns.”
281

 

No entanto, o grande desafio de sua implementação se verifica na capacidade de organização 

das populações tradicionais, que estimuladas pelo Estado, são convocadas a desenvolverem 

programas econômicos de manejo, adaptados a sua realidade tradicional, sem desprezar a 

modernidade. 

 

6.5. As RESEX´s e os benefícios e desafios de seu formato jurídico-institucional 

 

O principal benefício da constituição de RESEX´s constitui o reconhecimento de um regime 

de propriedade comunal pelo Estado, garantindo a utilização de espaços e recursos comuns 

pelas comunidades tradicionais, que passam a ser responsáveis pela gestão do território em 

conjunto com a agência estatal. 

Com efeito, segundo Kalikoski, a inclusão dos usuários dos recursos no processo de criação 

das RESEX´s aumenta a legitimidade da gestão que, por sua vez, resulta em um maior 

respeito e obediência às regulamentações. Tal legitimidade também se verifica na permissão 

dada pelo governo às populações tradicionais de se organizarem e estabelecerem as suas 

próprias regras de gestão.
282

 

Outra vantagem desse modelo reside no fato da posse ser coletiva e as responsabilidades 

sobre os recursos serem divididas pelos membros da comunidade. Em verdade, nas RESEX´s, 

seus moradores não têm a propriedade privada da terra, ou de outro espaço natural comum, 

apenas seu usufruto, ficando a propriedade para a União, sendo o uso viabilizado legalmente 

através do contrato de concessão de direito real de uso. Sendo assim, como esclarece Cunha: 

“o contrato de concessão incluirá o plano de utilização aprovado pelo IBAMA e conterá 

cláusula de rescisão quando houver quaisquer danos ao meio ambiente ou a transferência da 

                                   
281 Spínola, Juliana Lima, Thiago Mota Cardoso & Cristina Teixeira (2010), 9. 
282Kalikoski, D.C. (2007), 55-69. 
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concessão inter-vivos”
283

 Em outras palavras, o extrativista pode perder seu direito de 

propriedade caso infrinja as regras estabelecidas coletivamente. 

Além disso, as RESEX´s configuram uma garantia legal aos extrativistas perante o Estado de 

direito, do uso sobre o território, fundamental para que continuem a desenvolver suas 

atividades produtivas e seu modo de vida. Isto porque, na ausência deste tipo de instituição, 

provavelmente, tais grupos extrativistas estariam mais susceptíveis às pressões do mercado e 

das políticas desenvolvimentistas sobre seus territórios.  

Outra característica positiva do modelo de RESEX´s é que estas se caracterizam por certa 

autonomia, demonstrada pela forma de administração requerida, como necessidade de auto-

gestão, auto-governo de suas áreas e na liberdade de tomada de decisões. Vale ressaltar, no 

entanto, que esta noção de autonomia reivindicada através da proposta das RESEX´s não se 

traduz na completa ausência do Estado, uma vez que este é entendido como necessário para a 

garantia dos direitos dos grupos extrativistas. Esta autonomia se revela através da elaboração 

do plano de utilização contendo as regras a serem seguidas nas RESEX´s pelos extrativistas, e 

da atribuição ao IBAMA da responsabilidade de sua supervisão. 

Segundo observado por Chammy, o aumento do número de pedidos para a criação das 

RESEX´s pode ser um indício de fortalecimento e amadurecimento das estruturas de 

organização e mobilização de uma parcela da população marginalizada na defesa de seus 

direitos tradicionais.
284

 

Enfim, em que pese algumas críticas ao modelo das RESEX´s relativas às possíveis 

dificuldades de organização das populações tradicionais, bem assim “as pressões oriundas das 

atividades econômicas estranhas às Reservas”
285

, seu formato jurídico-institucional é 

reconhecido como capaz de trazer uma série de benefícios para a conservação dos recursos 

naturais e para a garantia dos modos de vida das comunidades locais. 

 

 

                                   
283 Cunha, C. C. (2010), 40ss 
284 Chamy, P. (2002), 1-11. 
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6.5.1. Casos Práticos: 

 

6.5.1.1. Reserva Extrativista Amazônica do Alto Juruá (Acre) 

 

O verdadeiro desafio das reservas extrativistas configura a "transformação de elementos do 

meio ambiente em recursos econômicos efetivos, que preservem ao mesmo tempo a 

diversidade biológica e cultural" 
286

 

Desse modo, necessário se faz verificar se a produção florestal não-madeireira das 

mencionadas reservas, vista sob a perspectiva da oferta de bens (produtos extrativos) e de 

serviços (manutenção de territórios florestais de alta biodiversidade), ao regular um conjunto 

de funções produtivas, gera renda e pauta-se por uma relação de adequação à dinâmica de 

equilíbrio ecossistêmico e às necessidades de bem estar e desenvolvimento das gerações 

atuais e futuras da população envolvida. 
287

 

Neste contexto, a Reserva Extrativista do Alto Juruá, criada através do Decreto 98.863, de 

30/12/1999, e localizada no extremo oeste do Estado brasileiro do Acre, com área aproximada 

de 506.186 ha (quinhentos e seis mil, cento e oitenta e seis hectares), constitui um exemplo 

bem sucedido de reserva extrativista Amazônica, cuja população desenvolve como atividade 

principal a extração de recursos naturais não madeireiros da floresta. 

Atualmente, o extrativismo na economia familiar da REAJ é representado por apenas 20% 

da borracha, 33% da caça e da pesca; e os restantes 47% da renda bruta são provenientes 

das plantações e criações (mandioca, milho, tabaco; aves, suínos e bovinos).
288

 

Vale ressaltar que na RESEX do Alto Juruá, praticamente desapareceu a retirada de 

madeira, bem como a caça e a pesca predatórias. 

                                   
286 Sachs, (1986). 
287 Andrade, A. A. L. G de (1996). 
288Dados obtidos através do portal Ambiente Brasil, especializado em informações ambientais 

(www.ambientebrasil.com.br). 



 

159 

 

Dentre os diversos produtos atualmente desenvolvidos na RESEX do Alto Juruá, destacam-se 

o “couro vegetal”, espécie de tecido emborrachado usado em substituição ao couro animal, e 

o óleo do côco de “murmurú”, que é vendido para uma indústria instalada em município 

próximo à reserva, na produção de sabonetes. 

O “couro vegetal” é feito com o látex coletado da seringueira (Hevea brasiliensis) e foi 

desenvolvido pela empresa brasileira Couro Vegetal da Amazônia S.A. (CVA), através da 

agregação de valor, resultante da incorporação ao produto final de tecnologia criada e 

patenteada pela empresa em parceria com a associação de seringueiros local, ASAREAJ, e 

outras entidades representativas das comunidades tradicionais. 

A produção do “couro” é realizada mediante a concessão por parte da empresa, de 

infraestrutura necessária e financiamento prévio da produção para os seringueiros, que em 

contrapartida, devem produzir uma quota de “lâminas de couro” de acordo com normas de 

produção que vão desde a qualidade do produto até um calendário pré-estabelecido entre os 

produtores e a empresa.
289

 

Como resultado desse manejo bem sucedido, as citadas lâminas de couro vegetal estão sendo 

comercializadas para empresas norte-americanas que operam com produtos 'verdes' e 

materiais reciclados para a confecção de artefatos (bolsas, jaquetas, tênis, etc). 

O óleo de “murmurú” extraído da reserva, por seu turno, é a matéria-prima principal para a 

confecção de determinado sabonete por parte da empresa “Tawaya Produtos Florestais”, 

instalada no município de Cruzeiro do Sul, principal cidade do Vale do Juruá. 

Tal empresa remunera o seringueiro coletor pelo trabalho de beneficiamento primário do côco 

de “murmurú”, ou seja, pela coleta do côco na mata, extração da castanha de seu interior e 

secagem desta, até que possa ser transportada por canoa até o município de Cruzeiro do Sul. 

O custo-benefício de tal atividade, segundo pesquisas recentes, tem sido, sem dúvidas, mais 

vantajoso para as populações tradicionais, do que o de outras atividades, como o extrativismo 

convencional e o cultivo da farinha de mandioca, por exemplo. 
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Não podemos esquecer, no entanto, que a dinâmica florestal, ou seja, as mudanças que afetam 

a floresta são evidentemente importantes para o futuro da economia extrativa doméstica.  

Em sendo assim, a capacidade de utilizar diferentes produtos comerciais e manter em 

atividade uma base local de produção de alimentos e outros bens, segundo modelos 

diversificados de propriedade, é a razão do sucesso da reserva extrativista do Alto Juruá. 

 

6.5.1.2. Reserva Extrativista Marinha de Corumbau (Bahia) 

 

Como espécie das reservas extrativistas, as reservas extrativistas marinhas (REM) se 

encontram abrangidas pela definição do artigo 18 da lei nº 9985 de 18/06/2000 
290

, que trata 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 

Da mesma forma que as RESEX´s, as REM constituem áreas de domínio público, cujo uso do 

território destinado à reserva é conferido, mediante concessão real, à comunidade tradicional. 

Desse modo, a referida comunidade se torna responsável pelo gerenciamento do território em 

conjunto com o IBAMA. 

Cabe distinguir, no entanto, que “nas reservas extrativistas marinhas, os locais de moradia e as 

áreas de exploração de outros recursos não são incluídos, o que pode levar a conflitos nas 

áreas do entorno, enfraquecimento na manutenção das atividades destas populações e 

exclusão por setores economicamente mais fortes como o turismo e a especulação 

imobiliária.”
291

 

A Reserva Extrativista de Corumbau, localizada a uma distância de aproximadamente 800 km 

da capital do estado da Bahia, Salvador, constitui um exemplo de REM, vez que sua 

população (composta por descendentes de escravos, índios pataxós e portugueses que 

habitavam a região no período pré-colonial) desenvolve a pesca artesanal como atividade 

                                   
290 Art. 18 da lei nº 9985 de 18/06/2000:“A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas 

tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e 

na criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura 
dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade”. 
291 Chamy, Paula (2001). 
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principal, utilizando os espaços produtivos marinhos comunitariamente. Sua área possui cerca 

de noventa mil hectares de mar e os mais importantes recursos explorados atualmente são 

peixes da família Lutjanidae e crustáceos marinhos, principalmente camarão sete barbas 

(Xiphopenaeus kroyeri). 

A região em que se situa a reserva contempla importantes remanescentes de Mata Atlântica, 

bioma protegido constitucionalmente e foco de atenções no cenário mundial, dada a alta 

biodiversidade ali existente e a substancial redução que vem sofrendo. Além disso, nos limites 

da REM de Corumbau encontra-se importante área de manguezais e concentração de recifes 

coralinos ainda pouco estudados, onde se destacam os Recifes dos Itacolomis, com até 7 km 

de diâmetro.
292

 

Em face disso, a reserva se encontra cercada por unidades de conservação de proteção integral 

(Parques Nacionais Monte Pascoal e do Descobrimento e APA Caraíva/Trancoso), além de 

estar em uma região incluída na chamada “Rota do Descobrimento”, roteiro turístico que 

congrega os Municípios em que primeiro se estabeleceram os portugueses ao chegarem ao 

Brasil. 

Na REM de Corumbau, foi implantado um programa de parceria entre o IBAMA e a 

organização internacional Conservation International para prestação de apoio técnico aos 

pescadores artesanais e viabilização do plano de manejo da reserva, aprovado em 2001. 

Através da instituição da Reserva Extrativista Marinha de Corumbau pelo poder publico, 

foram delimitadas as áreas até então de livre acesso, regulamentando-se o uso do espaço 

costeiro através da organização das populações de pescadores artesanais das diversas 

comunidades contempladas. 

Em sendo assim, os territórios marinhos demarcados, mediante arranjos de direitos de 

propriedade, se tornaram espaços onde os recursos são explorados de forma tradicional pela 

comunidade, excluindo a possibilidade de aproveitamento dos recursos do mar dessas áreas 

por não integrantes da reserva. 
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Tal solução tem sido apontada, portanto, como uma forma inclusiva de manejo do ambiente 

natural, que propicia a conciliação do desenvolvimento das populações tradicionais com a 

conservação ambiental. 

A população extrativista da reserva se verifica organizada em três associações: Associação 

dos Pescadores de Cumuruxatiba, Associação da Reserva Extrativista Marinha de Corumbau 

(AREMACO) e Associação dos Pescadores Artesanais e Amigos da Costa do Descobrimento 

em Imbassuaba. 

No macrozoneamento do plano de manejo da reserva, aprovado em fevereiro de 2002, “os 

pescadores (baseados no conhecimento empírico do mar) participaram ativamente da 

definição das áreas destinadas à reprodução das espécies, para pesquisa e turismo, bem como 

equipamentos de pesca permitidos e proibidos, horários para certas atividades e punições para 

os infratores.”
293

 

Apesar de algumas dificuldades relativas ao transporte da produção desta região para os 

centros urbanos, a REM de Corumbau tem se consolidado como alternativa para impedir o 

esgotamento dos recursos naturais, mediante a participação efetiva das comunidades locais. 

 

6.5.1.3. Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Rio de Janeiro)
294

 

 

A cidade de Arraial do Cabo situa-se a 180 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, em uma 

região privilegiada pela natureza, no Estado do Rio de Janeiro. Limita-se ao norte com Cabo 

Frio e a Lagoa de Araruama, ao sul e leste, com o Oceano Atlântico e, a oeste, com o 

município de Araruama, reunindo algumas das mais belas paisagens do litoral brasileiro. Suas 

praias são propícias ao banho de mar, à pesca e à prática de esportes náuticos.  

                                   
293 Chamy, Paula (2001). 
294 Dados sobre a RESEX marinha de Arraial do Cabo obtidos no endereço eletrônico www.sebrae.com.br 

(acesso em 17.03.11, as 23h). 

http://www.sebrae.com.br/
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Dentre as principais atividades econômicas do município se encontra a pesca. Outras 

atividades relevantes são as inúmeras salinas, que fornecem sal para consumo humano, e para 

a indústria química, e o turismo de praia e o de mergulho. 

O Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, subordinado ao Instituto de Pesquisa 

da Marinha, tem sede no município, e atua visando ao aumento da fauna marinha da região, 

além de desenvolver outras pesquisas, tais como novas fontes energéticas. 

No município, foi constituída uma reserva extrativista marinha, cujas discussões para a sua 

demarcação iniciaram-se em 1993, a partir do contato da Prefeitura Municipal com o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e o Centro 

Nacional de Desenvolvimento Sustentado das Populações Tradicionais (CNPT).  

Assim, em 1996, o IBAMA e o CNPT reuniram-se com os pescadores de várias localidades 

do Arraial, quando foram acertadas as etapas que deveriam ser cumpridas para a criação da 

mencionada reserva. 

Os pescadores, organizados formalmente, primeiro em colônia, depois em associação, foram 

beneficiados pela repartição do uso do espaço onde desenvolviam suas atividades de pesca. 

Assim, foi criada a reserva, por meio do Decreto s/nº, de 3 de Janeiro de 1997, atendendo a 

300 famílias de pescadores. 

A criação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo reforçou a atividade pesqueira 

na cidade e ampliou os recursos disponíveis, não só para confirmar a identidade local 

associada à de pescador artesanal, mas também para permitir um maior controle da 

exploração sustentável dos recursos naturais renováveis, desenvolvendo um modelo de gestão 

social, no qual a pesca responsável é o pilar de reprodução dessa identidade. 

Os extrativistas organizaram-se por meio da Associação da Reserva Extrativista Marinha de 

Arraial do Cabo (AREMAC) e a Associação dos Pescadores de Arraial do Cabo (APAC). 

Foi então que os pescadores passaram a conhecer o significado de maricultura. Em face disso, 

o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio de Janeiro (SEBRAE/RJ) realizou 

para membros das associações e outros pescadores locais, palestras e cursos de cultivo de 

ostras, mexilhões e vieiras. 
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Cada associação recebeu, para as aulas práticas, uma pequena estrutura de cultivo. Ali 

começavam, na Praia do Forno, as primeiras fazendas marinhas de Arraial do Cabo. 

O IBAMA Reserva Extrativista (IBAMA RESEX), por intermédio de um plano de utilização, 

liberou um hectare de área para cada entidade de pesca da comunidade, totalizando assim 

quatro hectares.  

As fazendas marinhas da Associação dos Coletores e Criadores de Mariscos de Arraial do 

Cabo (ACRIMAC), da APAC e da AREMAC possuíam uma área total de um hectare cada.  

Hoje, a RESEX marinha de Arraial do Cabo é um exemplo de sucesso, estudado por outros 

Municípios como paradigma para iniciativas semelhanates. 

 

6.6. As RESEX´s e o pagamento por serviços ambientais 

 

Quanto vale uma “floresta em pé”? Até recentemente, o valor econômico das florestas 

resultava da consideração relativa à exploração dos bens florestais nestas existentes, tais 

como, a madeira, a borracha, os insumos florestais diversos, etc. Contudo, uma nova 

abordagem vem sendo cada vez mais difundida nas agendas de governos de diversas nações: a 

de que devemos pagar, também, pelos denominados “serviços ambientais”. 

Por serviços ambientais devemos entender uma gama de serviços que são de interesse direto 

ou indireto do ser humano, permitindo sua sobrevivência e seu bem-estar, como a manutenção 

dos recursos genéticos para o desenvolvimento de produtos industriais, farmacológicos e 

agrícolas; a regulação da composição atmosférica; a realização da fotossíntese; a estabilização 

do clima; o controle de pestes e doenças; a purificação do ar e da água; a regulação do fluxo e 

qualidade dos recursos hídricos; o controle da sedimentação; a manutenção da fertilidade do 

solo e do ciclo de nutrientes; a decomposição do lixo; os benefícios estéticos e culturais e as 

possibilidades de lazer e de estudos. 
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Segundo o estudo da ONU “Avaliação Ecossistêmica do Milênio”
295

, serviços ambientais são 

aqueles prestados silenciosamente pela natureza, relacionados ao ciclo do carbono, ciclo 

hidrológico, belezas cênicas, evolução do solo, biodiversidade e outros. 

Como acentua Bensusan: 

“(...) observando à nossa volta, é fácil perceber que muitas coisas que desfrutamos provêm da 

natureza: a madeira da mesa onde estamos trabalhando; o papel onde escrevemos; o alimento 

que comemos; a roupa que vestimos; a recreação nos parques, cachoeiras, praias e muitas 

outras. Se observarmos, porém, com mais atenção, percebemos um outro tipo de fatos 

essenciais para nossa sobrevivência e que nos são proporcionados pela natureza: regulação da 

composição atmosférica, ciclagem de nutrientes, conservação dos solos, qualidade da água, 

fotossíntese, decomposição de lixo, etc. Esse segundo tipo refere-se a processos de 

transferência da natureza para um processamento humano posterior da matéria, energia e 

informação, que proporcionam condições para a manutenção de nossa espécie e são 

conhecidos como serviços ambientais ou ecológicos. Esses serviços não possuem etiqueta de 

preço, mas são extremamente valiosos e caros.”
296

 

Sob essa perspectiva, os referidos “serviços” prestados pela floresta deveriam ser 

remunerados aos responsáveis por sua preservação, levando-se em consideração que toda a 

sociedade é beneficiária daqueles. Para tanto, necessário se faz torná-los mais rentáveis e 

atrativos financeiramente que a exploração madeireira e as atividades agrícolas e pecuárias 

em larga escala, o que evitaria o recrudescimento do desmatamento. É aí que se insere a 

questão do PSA (Pagamento por Serviços Ambientais) ou PSE (Pagamento por Serviços 

Ecológico ou Ecossistêmicos). 

                                   

295A Avaliação Ecossistêmica do Milênio (AEM), em inglês: “"Millennium Ecosystem Assessment", é um 

programa de pesquisas sobre mudanças ambientais e suas tendências para as próximas décadas. Foi lançado em 

2001 com o apoio das Nações Unidas pelo Secretário Geral Kofi Annan. O estudo teve como foco o uso e 
depredação dos recursos naturais do planeta. O seu primeiro relatório alerta que a Terra está atingindo um grau 

irreparável de depredação de seus recursos naturais. Tal relatório conclui que as consequências negativas desta 

degradação podem se agravar significativamente nos próximos 50 anos. Sobre o assusnto: 

http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx 

 
296 Bensusan (2002), 2. 

http://www.millenniumassessment.org/en/About.aspx#2
http://pt.wikipedia.org/wiki/Meio_ambiente
http://pt.wikipedia.org/wiki/Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kofi_Annan
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Conforme a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE
297

, o 

pagamento por bens (ou serviços) ambientais (em inglês EG & S) é aquele feito a quem 

realiza atividades de medir, prevenir, limitar, minimizar ou corrigir danos ambientais à água, 

ar e solo, bem assim os problemas relacionados ao desperdício, poluição sonora e danos aos 

ecossistemas. 

Em síntese, os PSA (Pagamentos por serviços ambientais) são mecanismos que remuneram 

ou recompensam quem protege e conserva a natureza. Constitui uma forma de “precificar” os 

bens e serviços ambientais e estimular a conservação, atribuindo-lhes valor e formando 

mercado para a troca de créditos de carbono, criação de impostos ecológicos, exploração 

sustentável de florestas, conservação de recursos hídricos, uso sustentável da biodiversidade e 

para o ecoturismo. 

Em linhas gerais, a proposta de PSA, “tem dois objetivos principais: o primeiro, didático, tem 

por fim conscientizar os beneficiários dos serviços ambientais sobre sua importância; o 

segundo, valorizar quem contribui diretamente para sua preservação.”
298

 

Os princípios que servem de embasamento a proposta de cobrança e pagamento pelos serviços 

ambientais são: o Princípio da Prevenção e o Princípio do Usuário-Pagador. Com efeito, 

conforme explica Altmann: 

“Com o princípio da prevenção, se busca evitar o colapso dos ecossistemas que prestam 

serviços ambientais. O princípio do usuário-pagador é utilizado aqui em toda sua extensão, eis 

que, como afirmado acima, a cobrança dos beneficiários dos serviços ambientais é uma 

medida pedagógica para evitar o desperdício e sensibilizar à preservação.”
299

 

Para que haja o PSA é necessária, inicialmente, a identificação de beneficiários do serviço 

prestado. Além disso, que haja disposição de pagar voluntária pela manutenção do 

fornecimento do serviço ou exista algum instrumento legal impondo a contrapartida. 

Para tanto, a “precificação” dos serviços prestados é fundamental, pois, originariamente, a 

maioria destes não possui preço de mercado. 

                                   
297 OECD: sítio eletrônico: http://www.oecd.org (acesso em 01.03.2011, às 11h.). Sobre o tema: Kennett, Maxine 

& Ronald Steenblik, Lucon (2004), Oswaldo & Fernando Cardozo Fernandes Rei (2004). 
298 Altmann, A.(2009), 85. 
299 Altmann, A. (2009), 85-86. 

http://www.oecd.org/
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Não pode deixar de existir também um eficiente sistema de monitoramento, para realizar a 

verificação da eficiência econômica, social e ambiental do PSA. 

Mas, quem deve pagar pelos serviços ambientais? O beneficiário do mesmo, ou seja, quem 

dele usufrui, em suma, toda a sociedade: o Governo, as ONGs (Organizações Não 

Governamentais) e as empresas privadas. 

“Os beneficiários são todos os agentes, privados ou públicos, que são favorecidos pelos 

serviços ambientais oriundos de práticas que conservam a natureza. Podem ser, entre outros, 

empresas farmacêuticas procurando novos compostos em áreas protegidas (bioprospecção), 

organizações internacionais mantendo florestas visando a fixação de gases do efeito estufa, 

empresas hidroelétricas e fábrica de bebidas favorecidas pela proteção hídrica fornecida por 

agricultoras sustentáveis, e indivíduos ou empresas de ecoturismo que pagam para fazer 

turismo ecológico (lazer) dentro de uma unidade de conservação.”
300

 

De outro lado, aqueles que devem ser remunerados pelos serviços ambientais são os membros 

das comunidades e populações tradicionais ou locais responsáveis pela preservação dos 

ecossistemas, que permitem a continuidade da prestação dos mencionados serviços. 

Especialistas apontam o pagamento por serviços ambientais como uma forma eficiente de 

incentivar a preservação ambiental, uma vez que concilia atividades de preservação com 

geração de renda, especialmente, no meio rural e em unidades de conservação delimitadas. 

Observe-se, porém, que há aqueles que defendem que não se deve pagar por algo que é uma 

obrigação de todos prevista em lei: preservar o meio ambiente. 

De todo modo, historicamente, as primeiras iniciativas neste sentido surgiram na década de 90 

na Costa Rica, que criou um sistema de taxação do combustível para, com os recursos 

arrecadados, remunerar proprietários de terras preservadas. 

No Brasil, a idéia ainda é nova, mas já vem sendo implementada. Com efeito, o Programa 

Produtor de Água da Agência Nacional de Águas (ANA) já remunera proprietários de terras 

que preservam suas propriedades nas bacias hidrográficas do Rio Guandu, no Rio de Janeiro e 

outras localizadas no sul de Minas Gerais, em São Paulo, no Distrito Federal e no Espírito 

                                   
300 Geluda, R. (2005), 4. 
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Santo. Além disso, foi criado em Belo Horizonte (MG) um projeto de PSA Urbano que visa 

remunerar os catadores de materiais recicláveis baseados na quantidade de gás carbônico que 

deixará de ser emitida para a atmosfera pela reciclagem dos resíduos coletados por eles. 

O mercado de Créditos de Carbono é, atualmente, o projeto de PSA mais difundido no 

mundo. Foi implementado pelo Protocolo de Kyoto e tem impactos diretos na mitigação do 

aquecimento global, um dos maiores problemas ambientais enfrentados pela sociedade nos 

dias de hoje. 

Mas, além da comercialização de créditos de carbono, os Pagamentos por Serviços 

Ambientais também podem ser realizados através da Compensação Ambiental (CSA), dos 

impostos ecológicos, como o ICMS Ecológico e o Imposto de Renda Ecológico, da Reposição 

Florestal, da isenção de impostos para Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), 

do pagamento direto realizado por empresas a comunidades locais e tradicionais para 

promoverem a preservação de uma determinada área ou região, dentre outras modalidades. 

A Compensação ou Prêmios por Serviços Ambientais (CSA) tem como principal objetivo 

transferir recursos, monetários ou não, para os indivíduos que ajudam a conservar ou produzir 

tais serviços, mediante a adoção de práticas, técnicas e sistemas, na agricultura, na indústria, e 

no meio urbano, e que até o momento não sejam obrigatórios. 

No Brasil, as principais iniciativas de PSA são as seguintes: 

“1 – Proambiente
301

. Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar 

Rural, criado em 2000 pelo MMA, que dá 1/3 do SMR a agricultores e pecuaristas que 

adotarem práticas sustentáveis. 

                                   
301 O Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção Familiar Rural (Proambiente) tem como 

objetivo promover o equilíbrio entre a conservação dos recursos naturais e produção familiar rural, por meio da 

gestão ambiental territorial rural, do planejamento integrado das unidades produtivas e da prestação de serviços 

ambientais. A proposta de política pública do Proambiente foi construída pelos principais movimentos sociais 

rurais da Amazônia, em parceria com organizações não-governamentais, e foi incorporada como política pública 

do Governo Federal a partir da incorporação das ações no Plano Plurianual de 2004 a 2007. O Programa tem 

como princípios norteadores a gestão compartilhada, o controle social, o planejamento integrado da unidade de 

produção e o reconhecimento dos serviços ambientais. O Proambiente tem como públicos prioritários os 

agricultores familiares e os povos e comunidades tradicionais. Atualmente são 11 pólos localizados na Amazônia 
Legal envolvendo cerca de 4.000 famílias. (endereço eletrônico do Ministério do Meio Ambiente: 

http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=33, acesso em 01.03.11, às 16h). 

http://www.infoescola.com/geografia/atmosfera/
http://www.infoescola.com/meio-ambiente/reserva-particular-do-patrimonio-natural/
http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=33
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2 – ICMS Ecológico. Repasse pelas Prefeituras Municipais de 5% do ICMS para projetos de 

preservação ambiental. 

3 – Compensação Ambiental de empresas particulares ou estatais, aos Estados, por impactos 

ambientais inevitáveis. 

4 – Reposição Florestal de madeireiras em seu manejo florestal, para financiar 

reflorestamento em outras áreas. 

5 – Isenção Fiscal para RPPN, isentando do ITR os proprietários das Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural. 

6 – Política Nacional de PSA- Atualmente, se encontra em votação no congresso um PL 

(Projeto de Lei), com minuta elaborada por um grupo de trabalho do MMA, que cria o 

Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais para regulamentar as práticas neste 

sentido, além de criar um Fundo Federal de Pagamento por Serviços Ambientais que receberá 

recursos de doações e da participação especial dos lucros do petróleo. 

7 – Imposto de Renda Ecológico. Também, uma idéia. 

8 – Período de defeso. Salário mensal pago aos pescadores artesanais pelo Governo para 

evitar que pesquem durante as fases juvenis das espécies (lagosta no NE, p.ex.) 

9 – Servidão florestal. Consiste em uma operação de comercialização de cotas de reserva 

florestal: o proprietário de uma propriedade com Área de Reserva Legal inferior a exigência 

legal (80% da área total da propriedade na Amazônia) recompensa, via mercado, outro 

proprietário de propriedade com ARL maior a exigência legal.  

10 – Créditos por redução certificada de emissões de gases de efeito estufa (RCE). Esse 

mecanismo chamado de “Desenvolvimento Limpo” (MDL) permite a uma empresa que emite 

mais do que a sua quota (estabelecida no Protocolo de Kioto), comprar, via mercado, “crédito 

de carbono” de outra empresa ou projeto que consiga emitir menos do que a sua quota ou que 

seqüestra carbono (MDL). Esse mecanismo não esta destinado a atividades “limpas” já 

estabelecidas.  
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11 – Créditos por redução voluntária de emissão de gases de efeito estufa. Mecanismo 

que permite a uma empresa valorizar no mercado voluntário a sua contribuição na redução de 

gases de efeito estufa. Essa contribuição pode alimentar um Fundo que sirva para pagar os 

serviços ambientais. 

12 – Seqüestro de carbono. Por exemplo: uma indústria que não consegue reduzir suas 

emissões de carbono na atmosfera paga para que produtores rurais possam plantar e manter 

árvores. 

13 – Proteção da biodiversidade. Por exemplo: uma fundação paga para que comunidades 

protejam e recuperem áreas para criar um corredor biológico (ou ecológico).  

14 – Proteção de bacias hidrográficas. Por exemplo: os usuários pagam para que donos de 

propriedades rio acima adotem usos da terra que limitem o desmatamento, a erosão, os riscos 

de enchente, etc.  

15 – Beleza cênica. Por exemplo: uma empresa de turismo paga para que uma comunidade 

local não realize caça numa floresta usada para turismo de observação da vida silvestre.”
302

 

Em síntese, a idéia central do PSA é remunerar quem preserva (direta ou indiretamente) o 

meio ambiente.  

A título de informação, estudo recente do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia 

(IPAM) e do Woods Hole Reseach Center (WHRC) mostrou que cerca de 70% do 

desmatamento da Amazônia poderia ser contido a um custo de US$ 10/t de carbono.
303

 

Nesse contexto, sabemos que a atividade extrativista, muitas vezes, apresenta um desempenho 

econômico inferior ao de outras atividades. Ocorre que, é possível modernizar as atividades 

extrativistas, tornando-as sustentáveis, representando as reservas extrativistas justamente uma 

inovação institucional importante para a viabilização de alternativas produtivas no âmbito da 

floresta. 

                                   
302 Viana, J. (2088), disponível no endereço eletrônico http://ecoamigos.wordpress.com/2008/10/01/pagamento-
por-servicos-ambientais-psa/ (acesso em 01.03.11, as 15:30h). 
303 Dados obtidos no endereço eletrônico http://www.ipam.org.br/ (acesso em 01.03.11, às 16h). 

http://www.ipam.org.br/
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É nesse cenário que se insere a temática relativa ao PSA nas RESEX´s, que congrega 

instrumentos que remuneram ou recompensam os produtores que protegem as florestas. 

Constitui uma forma de estimular a conservação, atribuída à exploração sustentável de 

florestas, contribuindo decisivamente na reprodução social das populações tradicionais e do 

meio ambiente. 

Nas RESEX´s, a implementação de um esquema de PSA contribuiria certamente para 

reduzir o desmatamento, além de auxiliar na redução da pobreza rural, aumentando o 

bem-estar dos povos da floresta. 

Com efeito, levando-se em conta que nas RESEX´s, as famílias, na maioria dos casos, vivem 

em condições de subsistência, apresentando sérias dificuldades para produção e 

comercialização dos produtos florestais, quando as condições ambientais e econômicas lhes 

permitem obter excedentes, a iniciativa de compensar os serviços ambientais –prestados 

gratuitamente pelas famílias produtoras rurais, em virtude da conservação e preservação da 

floresta – se justifica em termos social e ambiental, melhorando a qualidade de vida.
304

 

No âmbito nacional existem alguns mecanismos de compensação por serviços ambientais, 

como, por exemplo, a Lei Chico Mendes (Lei Estadual n° 1.277/99) em vigor no Estado do 

Acre, que paga aos produtores de borracha um subsídio pelos serviços ambientais prestados, 

no valor de R$ 0,70 (setenta centavos) por quilo de borracha comercializada. 

No âmbito internacional, a Costa Rica é um país que tem se destacado no que tange à 

proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, adotando um mecanismo de gestão 

inovador relativamente ao pagamento de serviços ambientais (PSA). 

No tópico seguinte, trataremos de instrumentos de controle do uso dos recursos naturais, 

muitos dos quais constituem mecanismos de pagamento de serviços ambientais. 

 

 

 

                                   
304 Maciel, R.C.G, G. de O. Sales & J. A. da Costa (2008), 6. 
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6.7. As RESEX´s e os instrumentos de controle do uso dos recursos naturais 

 

De maneira geral, os instrumentos de controle do uso dos recursos naturais podem ser 

classificados, segundo sua natureza, em instrumentos de regulamentação de comando e 

controle (muitos destes, previstos na lei da PNMA
305

) e instrumentos econômicos. 

A seguir, faremos uma sucinta abordagem de tais instrumentos, com o objetivo de indicar, ao 

final, aqueles que seriam melhor aplicáveis ao modelo das reservas extrativistas. 

 

6.7.1. Instrumentos de comando e controle 

 

Na política de comando e controle, o poder público fixa os padrões ambientais e monitora a 

qualidade do meio ambiente, regulando as atividades e aplicando sanções e penalidades, 

através da legislação e normas. Sua principal característica é não conceder qualquer chance de 

escolha ao poluidor: ele tem que obedecer a regra imposta, caso contrário se sujeita a 

penalidades em processos judiciais ou administrativos.
306

 

Esse sistema é dotado de certa eficácia ecológica, posto que uma vez fixada a norma, esta 

deverá ser cumprida. 

Contudo, no referido modelo, os poluidores não têm liberdade para selecionar e promover os 

ajustes no tempo que lhes convier; pois são desconsideradas as distintas situações dos agentes 

individuais para cumprir a obrigação. Ademais, tais instrumentos são criticados em 

comparação com os instrumentos econômicos, por terem, via de regra, custos administrativos 

muito elevados; desconsiderarem a capacidade dos próprios agentes de criar mecanismos de 

reduzir a poluição e desencorajarem o poluidor a introduzir aprimoramentos tecnológicos 

anti-poluição, após conseguirem a licença desejada ou atingirem o padrão estabelecido. 

                                   
305 Lei Brasileira nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
306 Pereira, J. S & V. E. Tavares (1999), 112ss. 
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São instrumentos de comando e controle o licenciamento ambiental, a fiscalização, a outorga 

de uso de água, a compensação ambiental, além de outros. Vejamos: 

 

a) Licenciamento Ambiental 

 

O licenciamento ambiental é procedimento administrativo mediante o qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e 

atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente 

poluidores, ou que possam causar qualquer tipo de degradação ambiental. 

Tal instrumento encontra-se previsto no art. 10 da Lei brasileira nº 6.938/81 (Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente), sendo da competência do CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente) a definição de normas e critérios de licenciamento de atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras. 

O mencionado procedimento tem caráter preventivo, visando antecipar-se à intervenção 

pretendida, com o fito de minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente. 

No Brasil, a competência para o licenciamento ambiental pode ser do governo federal, do 

Estado ou do Município, a depender do alcance do empreendimento. 

 

b) Compensação Ambiental 

 

A compensação ambiental é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de 

impactos ambientais não mitigáveis. 

O instrumento da compensação encontra-se previsto expressamente no Art. 36 da Lei 

brasileira nº 9985, de 18 Julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
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Conservação (SNUC), sendo regulamentado pelo Decreto nº 4340, de 22 de agosto 2002, 

alterado pelo Decreto nº5.566/05. 

Como ensina a doutrina, a compensação ambiental poderá ocorrer em dois momentos 

distintos: em caráter preventivo (se a mesma for realizada no procedimento administrativo do 

licenciamento ambiental) ou em caráter corretivo (quando ocorre um dano ambiental, esteja o 

empreendimento licenciado pelo órgão ambiental competente ou não). 

Sua justificativa advém do Princípio do Poluidor- Pagador, o qual estabelece que os custos e 

as responsabilidades resultantes da exploração do meio ambiente dentro do processo 

produtivo deverão ser arcados pelo empreendedor. Ressalte-se, porém, que o referido 

princípio não se traduz na intenção de conceder ao empreendedor o “direito de poluir”, posto 

que é a partir deste que se impõem ao poluidor- empreendedor o dever de arcar com todas as 

despesas de prevenção aos danos ao meio ambiente que possam advir de sua atividade 

produtiva. 

Em conformidade com o § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, quando a compensação 

ambiental se enquadrar na modalidade Licenciamento Ambiental, haverá o apoio financeiro 

do empreendedor às unidades de conservação, sendo que o montante de recursos a ser 

destinado pelo empreendedor para esta finalidade não poderá ser inferior a 0,5% (meio por 

cento) dos custos totais previstos para a implementação do empreendimento. Neste caso, o 

percentual é fixado pelo órgão ambiental licenciador, levando em conta o grau de impacto 

ambiental causado. 

Vale registrar que o dinheiro arrecadado com a compensação ambiental não se destina aos 

cofres públicos, devendo ser utilizado dentro das unidades de conservação. 

 

c) Fiscalização Ambiental 

 

A fiscalização ambiental constitui um instrumento preventivo e coercitivo de gestão 

ambiental. Seu objetivo é garantir que os recursos naturais sejam utilizados de acordo com a 

legislação ambiental, prevenindo ou coibindo a poluição do ar, da água, do solo e a 
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degradação dos ecossistemas. Cabe ao órgão ambiental (como o IBAMA, em nível federal) 

realizar a mencionada fiscalização ambiental. 

 

d) Normas sobre as emissões 

 

Esta política consiste em impor ao poluidor condições sobre o teor de seus lançamentos. 

Segundo Pereira e Tavares
307

, a mencionada política pode ser subdividida em três grupos: 

- Controle de equipamentos - exigência de instalação de equipamentos antipoluição (por 

exemplo, filtros); obrigatoriedade de uso de tecnologias «limpas» , etc 

- Controle de processos - exemplo: exigência de substituição de um óleo combustível com 

alto teor de enxofre, empregado como insumo, por um outro, com baixo teor; 

- Controle de produtos - visa à geração de produtos «mais limpos», estabelecendo normas 

para produtos cujo processo de produção ou consumo final acarrete alguma forma de 

poluição. Exemplos: especificação da quantidade de agrotóxicos em produtos agrícolas e 

proibição de carros com baixo desempenho energético. 

 

e) Proibição total ou restrição de atividades 

 

Consiste na proibição total ou restrição de atividades a certos períodos do dia, áreas, etc., por 

meio de: concessão de licenças (não-comercializáveis) para instalação e funcionamento; 

fixação de padrões de qualidade ambiental em áreas de grande concentração de poluentes; e 

zoneamento. Um exemplo de aplicação deste tipo de política é o rodízio de automóveis na 

área urbana, de acordo com o número das placas destes. 

 

                                   
307 Pereira, J.S & V. E. Tavares (1999), 112ss. 
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6.7.2. Instrumentos Econômicos 

 

Em seguida, destacamos os principais instrumentos econômicos de controle de uso dos 

recursos naturais, reconhecidos pela doutrina: 

 

a) Taxas Ambientais 

 

A aplicação de taxas ambientais consiste em cobrar um valor igual aos custos marginais da 

contaminação ao nível ótimo de produção. Nessa hipótese, o poluidor assumirá o custo 

externo de sua poluição na forma de uma taxa, que obviamente tratará como custo privado. 

O estabelecimento de taxas visa precipuamente modificar o comportamento do agente 

poluidor, no caso em que tal ação é menos dispendiosa que pagar a taxa, constituindo ainda 

um importante instrumento de combate à poluição. 

Como exemplos de taxas, podemos citar:- Taxas sobre efluentes, em que a cobrança é 

realizada por unidade de lançamento de determinados poluentes no meio (água, ar, solo). 

Consiste num tratamento caso a caso, que não diferencia as fontes poluidoras de acordo com 

seus respectivos danos ambientais, mas pela quantidade e/ou qualidade dos poluentes 

lançados; - Taxas sobre o usuário, que constituem os pagamentos pelos custos de tratamento 

público ou coletivo de efluentes. Em verdade, configuram tarifas cobradas uniformemente ou 

diferenciadas de acordo com a quantidade de efluentes tratados ;- Taxas sobre produtos, as 

quais incidem sobre o preço de produtos que geram poluição no momento de sua produção 

e/ou consumo ou para os quais tenha sido implementado um sistema de remoção. Podem ser 

baseadas em especificações do produto (exemplo: sobre conteúdo de enxofre em óleos 

minerais) ou no produto como um todo (por exemplo: sobre o óleo mineral).
308

 

 

                                   
308 Pereira, J.S & V. E. Tavares (1999), 114ss. 
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b) Subsídios 

 

Os subsídios, enquanto instrumentos de política ambiental, têm maior receptividade das 

empresas, na medida em que financiam os custos de controle da poluição, ao invés de exigir 

tal carga daquelas. Costumam ser oferecidos pelo governo aos agentes econômicos que 

adotem medidas de redução da degradação ambiental. 

“Os principais tipos de subsídios são: 

- Subvenções - formas de assistência financeira não-reembolsáveis, oferecidas para poluidores 

que se prontifiquem a implementar medidas para reduzir seus níveis de poluição; 

- Empréstimos subsidiados - empréstimos a taxas de juros abaixo das de mercado oferecidos a 

poluidores que adotem medidas anti-poluição; 

- Incentivos fiscais - depreciação acelerada ou outras formas de insenção ou abatimentos de 

impostos em caso de serem adotadas medidas anti-poluição.”
309

 

 

c) Impostos Ecológicos 

 

Os impostos ecológicos constituem mecanismos fiscais de controle de uso dos recursos 

naturais. 

No Brasil, já se encontra instituído em diversos estados, o chamado ICMS ecológico para 

denominar a repartição do imposto estadual sobre a circulação de mercadorias e prestação de 

serviços (ICMS) entre os municípios que possuem áreas de conservação ambiental, como 

forma de compensá-los e incentivá-los a preservar suas áreas verdes, evitando dessa forma, o 

desenvolvimento de atividades que possam prejudicar o meio ambiente. 

 

                                   
309 Pereira, J.S & V. E. Tavares (1999), 115 
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“O ICMS ecológico surgiu no Brasil, pioneiramente, no Paraná, em 1991, a partir da aliança 

do Poder Público estadual e de municípios, mediatizado pela Assembléia Legislativa do 

Estado.”
310

 

 

d) Permissões de Emissão Negociáveis (PEN) 

 

Através das permissões negociáveis, pode-se criar artificialmente um «mercado para a 

poluição», permitindo aos agentes comprar ou vender direitos (ou quotas) de poluição. Tal 

instrumento recebe diversas outras denominações, como por exemplo, licenças de emissão 

comercializáveis, certificados de redução de emissão e direitos de poluição. 

“As permissões de emissão negociáveis são um instrumento de mercado que atua via 

quantidade e não via preço (custo) de poluição, contornando uma grande dificuldade das 

taxas, que é justamente determinar e manter o seu valor de modo a garantir a sua eficiência 

econômica e eficácia ecológica.”
311

 

Exemplo clássico que facilita a compreensão do funcionamento deste instrumento de política 

ambiental é o seguinte: o governo fixa um padrão total de toneladas de dióxido de enxofre que 

podem ser emitidas por ano, total este dividido entre as empresas. Desta forma, cada poluidor 

passa a dispor de uma cota de gás que pode emitir. Assim, se um destes incorpora, por 

exemplo, novas tecnologias mais «limpas», a ponto de suas emissões ficarem abaixo da cota, 

pode vender seus créditos remanescentes para outros poluidores (que continuam com níveis 

de poluição acima da cota). Desse modo, os poluidores podem escolher qual caminho é mais 

vantajoso em termos de custo: despoluir e vender (as licenças), ou continuar a poluir e 

comprar. 

 

                                   
310 Achkar, A. El (2006), 362. 
311 Pereira, J.S & V. E. Tavares (1999), 116. 
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Constituem vantagens da aplicação das permissões de emissão negociáveis:
312

 

- permitir um controle direto do montante de poluição (que é fixado no momento inicial da 

distribuição das permissões). Afinal, o padrão ambiental desejado é fixado em termos de 

quantidade (e não mediante ajuste da taxa) que é uma grande vantagem principalmente numa 

estrutura de inflação e de entrada de novas fontes de poluição no mercado; 

- permitir que organizações não-governamentais que tenham como objetivo «comprar» uma 

melhor qualidade ambiental, atinjam seu objetivo comprando uma parte destas permissões de 

emissão negociáveis e retirando-as do mercado. Esta via também poderia ser adotada pelo 

poder público, sempre que notar que algum agente compra títulos com objetivo puro e 

simples de impedir a concorrência e monopolizar o mercado de seu produto. 

Importante se faz frisar que as permissões negociáveis constituem, certamente, o mais liberal 

dos instrumentos econômicos de controle dos recursos naturais, pois apesar da interferência 

do governo no momento inicial da distribuição das cotas de emissão, a partir daí o poluidor 

tem flexibilidade para realizar ou não melhorias ambientais. Exatamente por isso, na esteira 

de pensamento de Ronald Coase, reputamos que dentre todos os instrumentos de controle 

de uso dos recursos naturais, este seja de melhor aplicação ao modelo das RESEX´s 

brasileiras, conforme veremos em seguida. 

 

6.8. RESEX´s : uma proposta de aperfeiçoamento do modelo de gestão existente 

 

Na linha de raciocínio das soluções negociadas sugeridas pelo Teorema de Coase, propomos 

neste trabalho, em caráter de aperfeiçoamento do modelo existente, a gestão das RESEX´s 

brasileiras em regime de condomínio e a instituição de um sistema de rendas com a criação de 

quotas negociáveis. 

Por razões didáticas, abordaremos o assunto em diversos tópicos. Vejamos: 

 

                                   
312 Pereira, J.S & V. E. Tavares (1999), 117. 
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6.8.1. O atual modelo de gestão das RESEX´s 

 

Consoante explicamos antes, a partir de uma moderna definição de propriedade, foram 

constituídas as reservas extrativistas brasileiras, em 1990, fruto de lutas do movimento dos 

seringueiros da região Amazônica. Concebidas como conjuntos de poderes ou ‹‹usos 

consentidos›› (“property rights”), as RESEX´s asseguram o acesso, a posse, a fruição e a 

alienação de recursos naturais, mediante o estabelecimento de regras, traduzidas em legítimos 

‹‹usos proibidos››, com o escopo de preservação ambiental. 

De domínio público da União, seu uso é concedido a populações extrativistas tradicionais 

através de um contrato de concessão de direito real de uso. 

Em tal contrato, como vimos, permite-se a particulares, reunidos em uma associação, a 

utilização privativa e comunal de um bem público, conforme sua destinação, estabelecida em 

planos de manejo e regulamentos de uso. Dessa forma, a floresta costuma ser explorada 

através das “colocações”, que são unidades que congregam simultaneamente formas de uso 

comum e de utilização privada de um estoque estabelecido de recursos naturais disponíveis 

(extração de látex, manejo agrícola, caça e pesca etc.). 

Em sendo assim, constituem as “colocações” verdadeiros ‹‹Semi-Baldios›› 

(‹‹semicommons››), ou ‹‹Baldios limitados››, que se caracterizam por “situações em que 

coexistem elementos de acesso livre, de ‹‹propriedade comum›› e até, ocasionalmente, de 

propriedade privada (...)”
313

 

A gestão das RESEX´s, como já referido, é realizada através de um Conselho Deliberativo, 

composto de representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e 

populações tradicionais residentes na área. 

                                   
313 Araújo, F. (2008), 96-97. 
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Vale registrar que, nesta categoria de UC´s, são admitidas tanto a visitação pública, quanto a 

pesquisa científica, sujeitando-se esta última à prévia autorização do órgão responsável pela 

administração daquela. 

Desde a criação das RESEX´s na legislação ambiental brasileira, estas vêm sendo geridas pelo 

CNPT, órgão pertencente ao IBAMA, com a função precípua de assessorar, gerenciar, 

executar, e fiscalizar os programas dessa unidade de manejo sustentável, tendo em 

consideração as demandas das populações tradicionais. 

Em sua estrutura, o CNPT tem um Conselho Consultivo, formado por representantes de 

entidades indígenas, das populações extrativistas e outros segmentos civis, com objetivo de 

propor diretrizes e políticas para a atuação desse organismo. 

Desta forma, é realizada a concessão de uso às mencionadas populações, que também são as 

responsáveis pela elaboração do Plano de Utilização dos recursos naturais, definindo as regras 

de uso econômico e social das atividades implantadas na reserva. 

Neste contexto, cabe aos moradores das RESEX´s administrar e fiscalizar o funcionamento 

destas, bem assim, monitorar seus projetos. Para tanto, através do Núcleo de Base, os diversos 

grupos de liderança, se fazem representar para discutir os problemas que os afetam, 

ampliando a participação das comunidades no processo de gestão. 

Dentre as diversas iniciativas que vêm sendo implantadas para viabilizar as RESEX´s, 

podemos citar: os programas que visam melhorar a produção extrativista, tanto em 

produtividade, como em valor da produção, e os destinados à sua comercialização; os projetos 

educacionais e de atendimento à saúde no interior da floresta; a construção de usinas de 

beneficiamento da castanha e de unidades de beneficiamento da borracha vegetal, baseados na 

produção familiar; e a fabricação de produtos com valor agregado de mercado. 

Saliente-se, por oportuno, que o grande desafio na implementação das RESEX´s se verifica na 

capacidade de organização das populações tradicionais, que estimuladas pelo Estado, são 
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convocadas a desenvolverem programas econômicos de manejo, adaptados a sua realidade 

tradicional, sem desprezar a modernidade.
314

 

 

6.8.2. O modelo proposto 

 

No presente tópico, propomos, de forma específica, a gestão das RESEX´s brasileiras em 

regime de condomínio e a instituição de um sistema de rendas com a criação de quotas 

negociáveis. 

Para tanto, utilizamos como inspiração o modelo de reservas legais existente no Brasil. 

Segundo a legislação brasileira, a reserva florestal legal constitui área localizada no interior de 

uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 

sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à 

conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas (art. 1º, § 2º, III, 

da Lei nº 4.771/65, Código Florestal Brasileiro). Constitui um espaço especialmente 

protegido, em conformidade com o art. 225, § 1º, III da Constituição Federal, cuja violação 

pode configurar o crime previsto no art. 50 da Lei nº 9.605/98. 

Em linhas gerais, a reserva legal (RL) configura uma obrigação legal incidente apenas sobre 

florestas de domínio privado, que não concede qualquer direito de indenização ao respectivo 

proprietário e não pode ser suprimida. Nestas, admite-se apenas a utilização sob regime de 

                                   
314 Assim como as reservas extrativistas no Brasil, iniciativas de gestão comunitária ou de co-gestão podem ser 

identificadas em outros países, como Guatemala, Índia e Filipinas, com a finalidade de compatibilizar a 

permanência das comunidades tradicionais e a conservação ambiental, através da implementação de um manejo 
florestal sustentável. Normalmente, em tais casos, os Estados mantém a propriedade e o controle sobre os 

recursos florestais, tanto autorizando o uso de terras públicas quanto exigindo dos usuários da floresta , em 

propriedade privada ou comum, a operar sob a supervisão do governo e dentro dos quadros normativos que 

define. Do ponto de vista prático, várias são as vantagens de adoção de um sistema de co-gestão das florestas, ao 

invés da aplicação de estratégias de comando e controle. Dentre tais vantagens, podemos apontar as seguintes: 1) 

O sistema de co-gestão garante que tanto as agendas da conservação ambiental, quanto a do desenvolvimento 

econômico sejam abordadas; 2) A co-gestão envolve as comunidades tradicionais e traz o conhecimento local 

das condições sociais e ambientais para a  tomada de decisões; 3) Tal abordagem pode proporcionar uma maior 

motivação para a manutenção das florestas; 4) A co-gestão pode também aliviar a tensão existente com as 

populações tradicionais eventualmente afetadas de maneira negativa pela execução “top-down” de comando e 

controle da legislação ambiental. (Larson, A. M, D. Barry, G. R. Dahal & C. J. P. Colfer (2010), 43 e ss). 
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manejo florestal sustentável, sendo que no restante da propriedade, é facultada ao proprietário 

a supressão e exploração da vegetação, mediante prévia autorização do órgão ambiental 

competente e desde que não sejam consideradas áreas de preservação permanente.  

O percentual da área de Reserva Legal a ser averbado é determinado de acordo com cada 

região e seu tipo de vegetação predominante, nos termos do art. 16 da Lei nº 4771/1965. Por 

exemplo, é de 80% o percentual de reserva legal na propriedade rural situada em área de 

floresta localizada na Amazônia legal; 35% o percentual de reserva legal da propriedade rural 

situada em área de cerrado localizada na Amazônia legal e 20% a reserva legal situada em 

área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do país.
315

 

Nesse contexto, um passo importante na instituição das RL´s foi a permissão para criação da 

chamada reserva legal coletiva (art. 16 §11 da Lei nº 4.771/1965). 
316

 Com efeito, o Código 

Florestal brasileiro permite que duas ou mais propriedades formem reserva legal em regime 

de condomínio (reserva legal coletiva), desde que as propriedades sejam contínuas e que a 

totalidade da reserva legal do condomínio corresponda à soma do percentual de todas as 

propriedades que dele façam parte. A Reserva Legal Coletiva é, portanto, uma área em 

condomínio, com cobertura vegetal nativa, cujo condomínio se origina da necessidade da 

compensação de Reservas Legais de outros imóveis rurais. 

A reserva legal condominial deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente, 

sendo necessário realizar as averbações relativas a todos os imóveis integrantes do 

condomínio. 

Segundo a legislação brasileira, nas RL´s coletivas, permite-se a instituição de um sistema de 

renda com quotas, em que um proprietário que possua área florestal excedente aos limites de 

RL e de APP fixados em lei, pode optar por negociar uma compensação de reserva legal ou 

uma servidão florestal, criando-se um mercado para compra e venda de reserva florestal. 

Entende-se por compensação de reserva legal a complementação do percentual mínimo de 

reserva legal que deve existir em cada imóvel rural, que pode ser feita em outro imóvel do 

                                   
315 Até a conclusão do presente trabalho, permanece em trâmite, no Congresso Nacional Brasileiro, o Projeto de 

Reforma do Código Florestal nº 1876/1999, que dispensa de reserva legal os imóveis rurais de até quatro 

módulos fiscais (pequenas propriedades). Nas demais propriedades, o Projeto estabelece que a reserva legal será 

de 20%, exceto na Amazônia legal , onde varia de 20% a 80% , dependendo se a área for de florestas, cerrado ou 
campos gerais. 
316 Braga, R. A. P (2005), 104. 
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mesmo proprietário ou em imóvel de terceiro, desde que seja equivalente em importância 

ecológica e em extensão e que tenha averbadas a sua própria reserva legal e as áreas de 

Preservação Permanente, respeitadas as normas específicas. 

Já a servidão florestal constitui uma ferramenta para a conservação da biodiversidade, 

representada pelo acordo entre dois ou mais proprietários de imóveis rurais, que se efetiva 

pela instituição do direito real, permanente ou temporário, decidido voluntariamente pelo 

proprietário do imóvel rural (serviente), impondo limitações ou restrições ao tipo e à 

intensidade do uso dos recursos naturais que poderia ser feito nesse imóvel rural, em favor do 

imóvel dominante. Pode ser usada como compensação de Reservas Legais de outros imóveis, 

desde que, nestes casos, averbada também na Matricula do imóvel dominante. 

Com efeito, o proprietário de imóvel rural poderá instituir servidão florestal, com caráter 

gratuito ou oneroso, mediante a qual voluntariamente renuncia, de forma permanente ou 

temporária, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da sua 

própria Reserva Legal e da área de preservação permanente, com o objetivo de compensar 

Reserva Legal de outro imóvel, formalizando-se através da lavratura de escritura pública 

averbada no Registro Imobiliário de ambos os imóveis, atendidos os critérios que normatizam 

a compensação de Reserva Legal. 

Feita essa breve exposição sobre as RL´s, propõe-se no presente trabalho a criação de um 

modelo de gestão inspirado nas RL´s coletivas para as chamadas RESEX´s, com as 

necessárias adequações. Isto porque as reservas legais foram concebidas para serem áreas 

especialmente protegidas, instituídas em florestas de domínio privado, sendo que as Unidades 

de Conservação são áreas de proteção em toda sua extensão, sendo de domínio público. Desse 

modo, o que se propõe é a criação de um modelo de gestão coletivo, em regime de 

condomínio, com a possibilidade invovadora de negociação de percentuais de utilização 

previamente estabelecidos. 

De início, ressalta-se a possibilidade de tal processo, considerando que as reservas 

extrativistas constituem Unidades de Conservação de Uso Sustentável, as quais, 

diferentemente das UC´s de Proteção Integral, têm como objetivo básico compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. O que 
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implica em admitir nestas áreas a presença de populações residentes tradicionais, as quais 

devem sofrer limitações no uso dos recursos naturais. 

Nesse diapasão, admitindo que a propriedade nas RESEX´s sejam geridas em regime 

condominial, a regulamentação estatal deve restringir-se in casu à atribuição de quotas 

máximas de exploração dos recursos naturais comuns (ao invés de percentuais ou quotas de 

manutenção da floresta nativa, como ocorre nas reservas legais), vez que a regra nas reservas 

extrativistas é a conservação da floresta. Tais quotas, por seu turno, devem ser de livre 

negociabilidade, destinadas a cada chefe das famílias tradicionais residentes, para o 

desempenho de atividades agrícolas, pecuárias e extrativistas em geral. 

Destarte, o chefe de família tradicional (detentor da posse de determinada área) que não 

atingisse suas quotas de exploração, poderia negociar livremente suas quotas excedentes entre 

outros membros do condomínio, ou até mesmo, terceiros não compreendidos entre membros 

das populações tradicionais, desde que, nesta situação, houvesse a prévia aprovação dos 

membros da comunidade, através do Conselho Deliberativo da reserva extrativista. 

Isso resolveria o problema da ausência de mercado relativo aos recursos naturais relevantes, 

na medida em que os próprios membros das populações tradicionais poderiam negociar entre 

si as quotas que lhe foram atribuídas e chegar a um acordo, indicativo que a transação 

melhorou o total de seu bem-estar. Tudo funcionaria de forma semelhante ao mercado de 

títulos de emissão: “o poluidor mais eficiente, suponhamos,vende parte da sua quota ao 

poluidor menos eficiente, para que este possa ultrapassar o limite que inicialmente lhe foi 

fixado, mas o poluidor mais eficiente só venderá parte da sua quota se receber por ela algo 

mais do que aquilo que pagará para restringir as suas emissões poluentes, tal como o poluidor 

menos eficiente só pagará por essa parte de quota se ela lhe custar menos do que lhe custaria 

manter-se dentro dos limites ambientais que lhe são impostos.”
317

 

O modelo proposto enfatiza, desta forma, o reconhecimento pelo Estado de um regime de 

propriedade comunal, garantindo a utilização de espaços e recursos comuns pelas 

comunidades tradicionais, que passam a ser responsáveis, de forma mais autônoma, pela 

gestão do território. Tal autonomia se reflete na forma de administração requerida, em regime 

                                   
317 Araújo, F. (2006), 575. 
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de condomínio, como necessidade de auto-gestão, auto-governo de suas áreas e liberdade de 

tomada de decisões. 

Ademais, o mencionado modelo aumenta a legitimidade da gestão das reservas, gerando um 

respeito e uma obediência ainda maiores às regulamentações. 

No próximo tópico, detalhamos como seria o funcionamento das RESEX´s geridas em regime 

de condomínio: 

 

6.8.2.1 A gestão das RESEX´s em regime de condomínio 

 

Como dissemos anteriormente, neste trabalho, propomos a gestão das RESEX´s brasileiras 

em regime de condomínio
318

.Vejamos: 

Historicamente, as RESEX´s foram criadas para regularizar direitos de posse das 

comunidades tradicionais da Amazônia, na forma de territórios públicos de uso sustentável de 

recursos. 

Com efeito, as comunidades tradicionais da Amazônia (seringueiros, ribeirinhos, castanheiros, 

pescadores, etc) têm direitos de posse sobre as áreas nas quais vivem há gerações. Tais áreas 

de posse, designadas de “colocações”, possuem em média 300 (trezentos) hectares, repletas de 

florestas, águas e variadas riquezas naturais. 

Ocorre que, as referidas áreas de floresta sempre estiveram em disputa na Amazônia. Antes 

do movimento dos seringueiros, as populações tradicionais que ali viviam eram 

constantemente expulsas dessas áreas por grileiros e invasores. Além disso, os projetos de 

reforma agrária para a região pretendiam transformar os seringueiros e extrativistas em 

agricultores. 

                                   
318Através de um ousado esforço intelectual, Paulo Magalhães explora em sua obra O Condomínio da Terra , um 

caminho de analogia teórica em que vislumbra a Terra como um imenso condomínio, através da idealização de 
uma economia de simbiose e solidariedade, responsável pelo tempo e pelas gerações futuras: Magalhães, Paulo 

(2007). 
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O grande mérito do modelo das RESEX´s é justamente acabar com as referidas expulsões, 

mudar o conceito de reforma agrária até então implementado e provar que as comunidades 

tradicionais locais podem formular seu próprio modelo de desenvolvimento, conservando o 

meio ambiente, através da regularização dos direitos de posse existentes. 

Afinal, as RESEX´s constituem conjuntos de poderes ou ‹‹usos consentidos›› (“property 

rights”) que, devidamente distribuídos, asseguram o acesso, a posse, a fruição e a alienação 

de recursos naturais, mediante o estabelecimento de regras, traduzidas em legítimos ‹‹usos 

proibidos››, com o escopo de preservação ambiental. 

De domínio público da União, as RESEX´s têm seu uso concedido a populações extrativistas 

tradicionais através de um contrato de concessão de direito real de uso, no qual, permite-se a 

particulares, reunidos em uma associação, a utilização privativa e comunal de um bem 

público, conforme sua destinação, estabelecida em planos de manejo e regulamentos de uso.  

Dessa forma, como explicado em momento anterior, a floresta costuma ser explorada através 

das “colocações”, que são unidades que congregam simultaneamente formas de uso comum e 

de utilização privada de um estoque estabelecido de recursos naturais disponíveis (extração de 

látex, manejo agrícola, caça e pesca etc.).
319

 

                                   
319 Através de uma análise comparativa, verifica-se que o modelo das RESEX´s guarda relação com o previsto na 

Lei portuguesa nº 68/93, de 4 de setembro, que trata dos chamados baldios. Para fins do mencionado diploma 

legal, baldios são os terrenos possuídos e geridos por comunidades locais, entendendo-se estas como o universo 

dos compartes, ou seja, os moradores de uma ou mais freguesias ou parte delas que, segundo os usos e costumes, 

têm direito ao uso e fruição do baldio (artigo 1º da Lei nº 68/93). Explicando melhor, “baldios são bens 

comunitários afectos à satisfação das necessidades primárias dos habitantes de uma circunscrição administrativa 

ou parte dela e cuja propriedade pertence à “comunidade” formada pelos utentes de tais terrenos que os 

receberam dos seus antepassados, para, usando-os de acordo com as suas necessidades e apetências, os 
transmitirem intactos aos seus vindouros.” (Gralheiro, J. (2002), 53).  

Como explica Jaime Gralheiro, “a posse sobre os baldios era e sempre foi uma “posse útil” que, nos termos da 

Lei nº 66/78, de 14 de outubro, “compreende a detenção e fruição de todos os bens a ela afectos” (...)”.O que se 

traduz, segundo o citado autor, numa posse que ultrapassa o conceito de “posse formal”, para abranger a 

detenção para gestão e o direito de fruição do bem (verdadeira utilidade da posse), oriundo não de um direito 

pessoal próprio, mas de um direito da comunidade em que o indivíduo se encontra inserido. (Gralheiro, J. 

(2002), 58). Sobre o tema, interessante se faz registrar o Ac. da Rel. do Porto- de 9/02/93, in BMJ 424, 723. 

Do exposto, observa-se que, tanto nos baldios, em Portugal, quanto nas reservas extrativistas, no Brasil, o 

ordenamento jurídico respectivo reconhece a posse e gestão de determinados terrenos a comunidades locais, que 

nestes se estabelecem, explorando seus recursos segundo usos e costumes tradicionais. 

Nos baldios, os poderes de administração, fiscalização e gestão são exercidos pela Assembléia de Compartes 
(AC), conjuntamente com o Conselho Diretivo e a Comissão de Fiscalização. Nas RESEX´s, por seu turno, os 

poderes de gestão são exercidos pelo Conselho Deliberativo, auxiliado pelo CNPT. 
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Em face disso, propomos, neste trabalho, em caráter de aperfeiçoamento do modelo existente, 

a gestão das RESEX´s brasileiras, objeto do presente estudo, em regime de condomínio
320

 e a 

instituição de um sistema de rendas com a criação de quotas negociáveis. 

Utilizamos como inspiração, conforme esposado anteriormente, o modelo de reservas legais 

coletivas existente no Brasil. 

A reserva legal (RL), de acordo com a doutrina, configura uma obrigação legal incidente 

apenas sobre florestas de domínio privado, que não concede qualquer direito de indenização 

ao respectivo proprietário e não pode ser suprimida. O percentual da área de Reserva Legal a 

ser averbado é determinado de acordo com cada região e seu tipo de vegetação predominante, 

nos termos do art. 16 da Lei nº 4771/1965 (Código Florestal Brasileiro).
321

 

Nesse contexto, se insere a reserva legal coletiva ou reserva legal em regime de 

condomínio
322

, que constitui uma área em condomínio, com cobertura vegetal nativa, cujo 

condomínio se origina da necessidade da compensação de Reservas Legais de outros imóveis 

rurais. Conforme a legislação brasileira, nas RL´s coletivas, permite-se a instituição de um 

sistema de renda com quotas, em que um proprietário que possua área florestal excedente aos 

limites de RL e de APP fixados em lei, pode optar por negociar uma compensação de reserva 

legal ou uma servidão florestal, criando-se um mercado para compra e venda de reserva 

florestal. 

Dito isso, propõe-se no presente trabalho a criação de um modelo de gestão inspirado nas 

RL´s coletivas para as chamadas RESEX´s, com as necessárias adequações, considerando que 

as reservas legais foram concebidas para serem áreas especialmente protegidas, instituídas em 

florestas de domínio privado, sendo que as Unidades de Conservação são áreas de proteção 

em toda sua extensão, sendo de domínio público.  

                                   
320 Em Portugal, o regime de propriedade horizontal e condomínios se encontra inserto nos arts. 1414º a 1438º do 

Código Civil e no Brasil, nos arts. 1331 e seguintes do novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002) e na Lei n. 

4591/64. 
321 Atualmente, se encontra em trâmite, no Congresso Nacional Brasileiro, o Projeto de Reforma do Código 

Florestal nº 1876/1999, que dispensa de reserva legal os imóveis rurais de até quatro módulos fiscais (pequenas 

propriedades). Nas demais propriedades, o Projeto estabelece que a reserva legal será de 20%, exceto na 
Amazônia legal , onde varia de 20% a 80% , dependendo se a área for de florestas, cerrado ou campos gerais. 
322 Braga, R. A. P (2005), 104. 
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Nesse sentido, admitindo que a propriedade nas RESEX´s sejam geridas em regime 

condominial, a regulamentação estatal deve restringir-se in casu à atribuição de quotas 

máximas de exploração dos recursos naturais comuns, de livre negociabilidade, destinadas a 

cada chefe das famílias tradicionais residentes, para o desempenho de atividades agrícolas, 

pecuárias e extrativistas em geral. 

Desta forma, o chefe de família tradicional que não atingisse suas quotas de exploração, 

poderia negociar livremente suas quotas excedentes entre outros membros do condomínio, ou 

até mesmo, terceiros não compreendidos entre membros das populações tradicionais, desde 

que, nesta situação, houvesse a prévia aprovação dos membros da comunidade, através do 

Conselho Deliberativo da reserva extrativista. 

Vale registrar que, não se trata de admitir a alienação de um bem público
323

 afetado
324

 a 

determinada finalidade, vez que a propriedade da reserva permaneceria de domínio público. 

Mas sim admitir a transmissão do direito de uso, representado pela cessão autorizada em 

contrato, desde que não existisse oposição dos demais chefes de famílias tradicionais 

integrantes da reserva. 

Isso seria, na verdade, uma solução para o problema da ausência de mercado relativo aos 

recursos naturais relevantes, na medida em que os próprios membros das populações 

tradicionais poderiam negociar entre si as quotas que lhe foram atribuídas e chegar a um 

acordo, indicativo que a transação melhorou o total de seu bem-estar. 

                                   
323 Bens Públicos são todos aqueles que integram o patrimônio da Administração Pública direta e indireta. Todos 

os demais são considerados particulares. Conforme o art. 98 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de 

janeiro de 2002):“São públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 

interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”. Segundo o ordenamento 

jurídico brasileiro, os bens públicos se classificam em: -Bens de uso comum: São aqueles destinados ao uso 

indistinto de toda a população. Ex: Mar, rio, rua, praça, estradas, parques (art. 99, I do CC). O uso comum dos 
bens públicos pode ser gratuito ou oneroso, conforme for estabelecido por meio da lei da pessoa jurídica a qual o 

bem pertencer (art. 103 CC). Ex: Zona azul nas ruas e zoológico. O uso desses bens públicos é oneroso; -Bens 

de uso especial: São aqueles destinados a uma finalidade específica. Ex: Bibliotecas, teatros, escolas, fóruns, 

quartel, museu, repartições publicas em geral (art. 99, II do CC) e -Bens dominicais: Não estão destinados nem 

a uma finalidade comum e nem a uma especial. “Constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 

público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma dessas entidades” (art. 99, III do CC). Os bens 

dominicais representam o patrimônio disponível do Estado, pois não estão destinados e em razão disso, o Estado 

figura como proprietário desses bens. Ex: Terras devolutas. 
324A afetação consiste em conferir ao bem público uma destinação. Desafetação consiste em retirar do bem 

aquela destinação anteriormente conferida a ele. Os bens dominicais não apresentam nenhuma destinação 

pública, ou seja, não estão afetados. Assim, são os únicos que não precisam ser desafetados para que ocorra sua 
alienação. 
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O modelo frisa, desta forma, o reconhecimento pelo Estado de um regime de propriedade 

comunal, garantindo a utilização de espaços e recursos comuns pelas comunidades 

tradicionais, que passam a ser responsáveis, de forma mais autônoma, pela gestão do 

território. Tal autonomia se reflete na forma de administração requerida, em regime de 

condomínio, como necessidade de auto-gestão, auto-governo de suas áreas e liberdade de 

tomada de decisões. 

Em razão disso, o regime de gestão das RESEX´s , segundo o modelo apresentado, deve ser o 

do condomínio, descrito no Brasil, no art. 1.331 e seguintes do Código Civil 

Brasileiro.
325

Vejamos: 

“Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que 

são propriedade comum dos condôminos.” (Código Civil Brasileiro) 

Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei 

especial: I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, 

estremadas uma das outras e das partes comuns; II - a determinação da fração ideal atribuída a 

cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns; III-o fim a que as unidades se 

destinam. 

Em conformidade com o art. 1.335 do C.C. Brasileiro, devem ser estabelecidos como direitos 

do condômino nas RESEX´s: - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; - usar das 

partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais 

compossuidores; - votar nas deliberações da assembléia e delas participar. 

De outro lado, em consonância com o art. 1.336 do mencionado diploma legal brasileiro, 

devem constituir deveres do condômino: - contribuir para as despesas do condomínio na 

proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (lei 

10.931/04); - não realizar obras que comprometam a segurança; dar às suas partes a mesma 

                                   
325 Em Portugal, o regime de gestão de condomínios é regido pelos artigos 1414º a 1438º do Código Civil. Sobre 

tal regime, explica Aguiar:“O proprietário de uma fracção de um prédio em regime de propriedade horizontal é, 

por um lado, proprietário singular da sua fracção autônoma e, por outro, comproprietário das partes comuns do 

prédio (...).Assim, enquanto naquela primeira qualidade exerce o seu direito com exclusão dos demais 

condôminos (...), quando revestido na segunda fica enquadrado nas regras da compropriedade.” (Aguiar, D. 
(2009), 10). 

 

http://www.licitamais.com.br/leis/00034
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destinação que tem o todo da reserva, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, 

salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. 

 direitos de cada condômino às partes comuns são inseparáveis de sua propriedade exclusiva, 

bem assim, são também inseparáveis das frações ideais correspondentes as unidades 

imobiliárias, com as suas partes acessórias.A gestão das RESEX´s, por sua vez, realiza-se 

através de um Conselho Deliberativo, composto pelo órgão responsável por sua administração 

(que funciona como o síndico no condomínio), por representantes de órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e populações tradicionais residentes na área, constituindo uma 

espécie de Assembléia do Condomínio. 

Neste contexto, cabe aos moradores das RESEX´s, através do Conselho Deliberativo, 

administrar e fiscalizar o funcionamento destas, bem assim, monitorar seus projetos. 

Como nas propriedades horizontais e condomínios edilícios, a alteração da convenção do 

condomínio das RESEX´s, segundo o modelo proposto neste trabalho, dependerá da 

aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos; enquanto que a inclusão ou 

exclusão de um novo membro no condomínio, por meio de negociação das quotas de 

utilização, dependerá da aprovação por unanimidade dos condôminos, em termos semelhantes 

à previsão do art. 1351 do Código Civil Brasileiro. 

Enfim, o desafio é grande, temos ciência disso, mas o maior mérito do modelo de gestão das 

RESEX´s em regime de condomínio reside na viabilidade econômica, social e ambiental de 

adoção de um modelo de desenvolvimento sócio-ambientalista, fundado na capacidade de 

organização das populações tradicionais. 
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CONCLUSÃO 

 

“O desenvolvimento sustentável é factível?”, “É possível compatibilizar a conservação 

ambiental com o desenvolvimento das comunidades tradicionais?” 

Originariamente, conservar o meio ambiente pressupunha o afastamento das populações 

locais das áreas protegidas, na medida em que prevalecia a idéia de que o acesso livre aos 

recursos naturais costumava gerar custos sociais que não eram internalizados pela atividade 

produtiva, e ainda a ocorrência do fenômeno da “Tragédia dos Comuns”, ou seja, a completa 

ruína dos citados recursos. 

Ocorre que, contrapondo-se a esse entendimento, surgiram as idéias sócio-ambientalistas, que 

passaram a defender a harmonia entre meio ambiente e populações tradicionais. 

Tantos anos se passaram desde a publicação do artigo de Hardin, mas será que as soluções 

propostas para o problema da “Tragédia dos Baldios” continuam restritas à privatização ou a 

transformação dos recursos comuns em propriedades públicas? 

Como demonstrado ao longo do presente trabalho, muitas formas alternativas de propriedade 

tem sido encontradas como saídas para evitar a questão identificada por Hardin. 

É exatamente dentre essas formas alternativas, que se encontram as chamadas reservas 

extrativistas, as quais foram criadas no Brasil em atendimento aos anseios das populações 

tradicionais de seringueiros da Amazônia, como uma espécie de inovação no âmbito do 

direito de propriedade e uso da terra, bem assim uma solução viável à implementação da 

conservação ambiental. 

Com efeito, as mencionadas reservas congregam tanto áreas de aceso livre, quanto a 

propriedade privada e a comunal, permitindo, na linha do “Teorema de Coase”, a solução 

negociada com vistas a evitar a ocorrência do esgotamento dos recursos naturais.  
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Diante de tudo quanto exposto, apresentamos um modelo de gestão condominial para as 

reservas extrativistas, através da instituição de rendas mediante quotas negociáveis, 

concluindo que é possível sim conciliar o desenvolvimento das populações tradicionais com a 

conservação ambiental. Afinal, existe um “mundo de nuances entre o Estado e o Mercado”.
326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
326 Ostrom, E. & F. Van Laerhoven (2007), 3-28. 
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