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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo a análise das variadas formas de intervenção 

estatal para a indução e direcionamento do mercado através de políticas públicas para o 

atingimento do objetivo de sustentabilidade ambiental. Para este fim investigou-se a relação 

entre o uso de instrumentos econômicos e de comando e controle, bem como a forma de 

melhor utilizá-los conjuntamente de modo a potencializar a eficiência de ambos os tipos de 

instrumentos. Ademais, apontou-se a impropriedade da adoção de análises custo-benefício na 

avaliação para implementação de políticas públicas ambientais e a maior adequação do 

modelo de custo-efetividade. Trabalhou-se ainda com a lógica e natureza do mercado e seus 

interesses econômicos para se conferir coerência à implementação de políticas públicas 

ambientais dentro do sistema capitalista que vige em nossa sociedade. Ao final, focou-se 

especialmente na necessidade de planejamento para a formação de políticas públicas 

ambientais verdadeiramente eficazes e eficientes, um fator cuja ausência constitui-se como 

uma ocorrência frequente na realidade brasileira atual; e, nesta linha, ressaltou-se a maior 

importância de uma atuação preventiva frente à temática ambiental e a relevância de uma 

atuação planejada e coerente que confira ao mercado a estabilidade de que necessita, enquanto 

ainda possibilita transformações planejadas para a melhoria ambiental, conjuntamente à 

impulsão para a evolução do mercado, eis que não ocorridas de modo improvisado e, 

portanto, previsíveis. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Políticas Públicas Ambientais. Instrumentos Econômicos. Comando 

e Controle. Regulação do Mercado. Planejamento. Compatibilização Mercado-Meio 

Ambiente. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present thesis‟ objective was to analyze the various forms of state intervention for 

the induction and directing of the market through public policies for the achievement of the 

goal of environmental sustainability. For this end we investigated the relation between the use 

of economic instruments and command and control, as well as the way to better utilize them 

together as a way to enhance the efficiency of both kinds of instruments. Moreover, we 

pointed to the adoption of a cost-benefit analysis‟ inadequacy for the implementation of 

environmental public policies and the better adequacy of the cost-effectiveness model. 

Further, we worked with the logic and nature of the market and its economic interests to 

confer coherence to the implementation of environmental public policies in our society‟s 

current capitalist system. Finally, we directed special focus toward the necessity of planning 

for the creation of truly effective and efficient environmental public policies, a factor whose 

absence is a frequent occurrence in the current Brazilian reality; and, in this line of thought, 

we emphasized the greater importance of preventive action to the environmental cause and the 

relevance of a planned and coherent action to confer the market the stability it needs, while 

simultaneously still enabling planned transformations for environmental improvement, 

together with the impulsion for the market‟s evolution, due to not being the result of 

improvised actions and, therefore, being predictable. 

 

 

KEYWORDS: Environmental Public Policies. Economic Instruments. Command and 

Control. Market Regulation. Planning. Market-Environment Compatibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo tem como objetivo principal direcionar a criação de políticas 

públicas ambientais para uma maior efetividade; seja em termos de custos à Administração ou 

à capacidade dessas políticas de alcançar suas metas de proteção ambiental. Trata-se, todavia, 

de estudo focado na dualidade proteção ambiental-manutenção do mercado; assim, serão 

analisados instrumentos econômicos, mas também instrumentos de comando e controle, na 

medida com que influenciam o mercado. 

 

 Serão levantados diversos fatores que se considera que devam ser abordados quando 

da implementação de políticas públicas ambientais, bem como apontadas sugestões de como 

equilibrar-se a relação entre proteção do meio ambiente e manutenção do mercado, através do 

balanço entre uso de comando e controle e instrumentos econômicos. 

 

 Vale notar que o trabalho faz amplo uso da técnica zetética e, assim, se verá 

questionado desde o conceito de desenvolvimento sustentável até o uso de instrumentos 

econômicos que, pela experiência, pareçam já estar sendo bem implementados no Brasil. 

 

 Deve-se deixar claro também que se adota uma visão de antropocentrismo alargado; 

assim, afirma-se que o homem deve proteger a natureza, sim, mas porque isto lhe é 

interessante. Esta menção é útil aqui – nota-se que o trabalho trata predominantemente da 

relação entre os aspectos ambiental e econômico do desenvolvimento sustentável e não entre 

ambiental e social –, eis que partindo disto afirma-se que um olhar similar cabe à economia; 

de forma que se considera importante o incentivo do mercado, porém, exatamente até o ponto 

que seja interessante ao homem, ou seja, sem que haja prejuízo ao aspecto social – ao homem 

diretamente – ou ao ambiental – que afeta o homem diretamente, impondo-o consequências 

graves e potencialmente irreversíveis quando perturbado1. Assim, dado o caráter capitalista de 

nosso sistema, é o aspecto econômico importante tal como o meio ambiente, mas ainda assim 

não se torna o lucro ou o desenvolvimento econômico simples finalidade última, da mesma 

forma como não ocorre com a proteção ambiental.  Nota-se ainda que pelas menções que se 

fez – e que se fará dentro do primeiro capítulo –, considera-se que o aspecto social acaba por 

                                                
1 Este tópico será melhor tratado no capítulo 1, ao se debater sobre a importância dos três pilares do 

desenvolvimento sustentável. 
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permear indiretamente todo o trabalho – e diferentemente não poderia ser, pois os aspectos 

social, ambiental e econômico devem ser tratados conjuntamente. 

 

Adota-se também uma posição de preferência por um maior nível de interferência 

estatal – o que não significa necessariamente o uso de normas cogentes, como se verá – no 

funcionamento do mercado, o que privilegia fortemente o interesse da coletividade – que se 

acredita que deve ser o foco do poder público. Todavia, nota-se que muitas vezes – e 

especialmente ao se tratar de economia – interessa à coletividade a satisfação dos interesses 

dos particulares e, mesmo quando opostos estes interesses, cabe não se ignorar 

completamente um ou o outro. 

 

 Quanto ao tema das políticas públicas em si, ressalta-se a sua importância na medida 

em que se verifica ainda uma relativa falta de abordagem do tema na doutrina brasileira 

comparado a outras temáticas, especialmente quanto focado especificamente nas políticas 

públicas de cunho ambiental – algo que, contudo, percebe-se que vem melhorando 

gradualmente. 

 

 Por fim, como se exporá no capítulo 2, o trabalho com políticas públicas é 

absolutamente essencial para que o Estado possa bem lidar com os aspectos da proteção do 

meio ambiente e a tarefa de manutenção de um mercado funcional, eis que o traçar de 

políticas públicas implica por sua própria essência o trabalho com três fatores historicamente 

deficientes no governo brasileiro e de imensa relevância no tratar dos referidos tópicos: 

planejamento, integração e coordenação. 
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Capítulo 1 

Considerações Propedêuticas 

 

1 Desenvolvimento Sustentável: Conceito e Barreiras à Realização do Ideal 

1.1 Conceito Clássico 

 A definição atual de desenvolvimento sustentável permanece próxima de suas origens, 

com sua menção no Relatório Brundtland, também intitulado como Nosso Futuro Comum. 

Faz-se necessário, portanto, uma análise aprofundada do conceito para que se acrescentem 

considerações e se extraiam apontamentos úteis à presente dissertação. 

 

 O nome do referido documento provém de Gro Harlem Brundtland – então primeira-

ministra da Noruega, que chefiou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, elaboradora do relatório –, que, no prefácio que redigiu ao documento 

revela que iniciou sua árdua tarefa com preocupações até mesmo quanto ao excesso de 

ambição do que se almejava2. Prosseguiu, no entanto, afirmando que dada a gravidade das 

questões que se colocavam, embora não havia respostas, não havia também alternativa senão 

de continuar procurando-as. 

 

 O espanto com a magnitude do espectro de ambição a que se referiu a ex-primeira-

ministra é compreensível, já que a noção de desenvolvimento sustentável parece, de início, 

demasiadamente complexa, já que não só almeja, mas até requer, o crescimento conjunto de 

todos os aspectos da sociedade. 

 

E é nesta noção que reside a maior dificuldade encontrada na implementação de 

políticas públicas que tenham respaldo na ideia de desenvolvimento sustentável: o fato de que 

não basta o crescimento de uma ou duas áreas – como a economia, a cultura, a ecologia etc. – 

para um desenvolvimento sustentável, eis que o, digamos, “superávit” no crescimento de uma 

não é suficiente para compensar o desempenho “deficitário” em outra. 

 

Tal noção pode parecer óbvia, mas há aqueles que creem, por exemplo, que o advento 

de novas tecnologias eventualmente solucionará por si só a maioria de nossos problemas 

                                                
2 “What the General Assembly asked for also seemed to be unrealistic and much too ambitious” In: Our 

Common Future, Chairman's Foreword. In: U.N. Documents. Disponível em: http://www.un-documents.net/ocf-

cf.htm. Acesso em: 10 jun. 2012. 



4 

 

socioambientais, podendo esses últimos problemas serem essencialmente solucionados 

indiretamente. Contra esta concepção já escrevia o ecologista americano Garrett Hardin, que 

dividiu os problemas em aqueles que possuem e aqueles que não possuem uma solução 

técnica – estas, técnicas, requerem uma alteração somente nas “ciências naturais” e pouca ou 

nenhuma nos valores humanos e ideias de moralidade –, afirmando ainda que há uma 

pressuposição implícita e quase universal de que problemas discutidos em publicações 

científicas profissionais e semipopulares possuem uma solução técnica (HARDIN, 1968)  – 

assim, problemas como a produção de alimentos ou a contenção da poluição presumir-se-iam, 

por muitos, solucionáveis através de mero avanço tecnológico. 

 

 Também contra a noção de que ao desenvolvimento sustentável basta o crescimento de 

uma área só, mesmo que a ambiental, se escreveu no prefácio do Relatório Brundtland, 

quando Gro Harlem Brundtland afirma que teria sido um grave erro aceitar as sugestões de 

que se analisassem somente questões ambientais, pois elas são indissociáveis das ações e 

ambições humanas.3 

  

 Assim, nasceu a definição que temos hoje das três vertentes do desenvolvimento 

sustentável: a ambiental, a econômica e a social; todas compreendidas em suas mais amplas 

acepções, com a ambiental abrangendo desde o meio ambiente natural até o urbano e do 

trabalho, a econômica incluindo ideias desde a livre concorrência até o direito ao crescimento 

econômico, e a social contemplando desde o direito à subsistência até a possibilidade de 

almejo por uma vida de alta qualidade e o direito à cultura. 

 

 As bases do conceito de desenvolvimento sustentável permanecem arraigadas 

fortemente na definição do documento Nosso Futuro Comum: aquele desenvolvimento que 

supre as necessidades da sociedade presente sem comprometer a capacidade de futuras 

gerações suprirem suas próprias necessidades. Nota-se, todavia, que a expressão é até mesmo 

redundante, eis que um crescimento unilateral jamais poderá ser considerado como 

desenvolvimento; podendo causar até um retrocesso – como o crescimento econômico 

desregulado incrementador da desigualdade social e fundado em um uso excessivo dos 

                                                
3 “When the terms of reference of our Commission were originally being discussed in 1982, there were 

those who wanted its considerations to be limited to "environmental issues" only. This would have been a grave 

mistake. The environment does not exist as a sphere separate from human actions, ambitions, and needs, and 

attempts to defend it in isolation from human concerns have given the very word "environment" a connotation of 

naivety in some political circles.” In: Our Common Future, Chairman's Foreword. In: U.N. Documents. 

Disponível em: http://www.un-documents.net/ocf-cf.htm. Acesso em: 10 jun. 2012. 
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recursos naturais –; assim, a expressão desenvolvimento já pressupõe uma atuação 

sustentável, permanecendo a palavra “sustentável” na expressão somente como um reforço , 

que ainda se julga ainda necessário. 

 

1.2 Um Novo Olhar para o Desenvolvimento Sustentável 

 Exposto tal conceito clássico, indaga-se quanto à ideia, ainda prevalecente, de que os 

três mencionados “pilares do desenvolvimento sustentável” devem ter tratamento igualitário. 

 

 Noções como de que uma economia fraca e instável é prejudicial ao desenvolvimento 

social, eis que a população encontra dificuldade em sair de uma condição de miséria; de que 

uma população em condição de miséria tem opções reduzidas quanto ao tratamento que dá ao 

meio ambiente e de que este ambiente, se deteriorado, terá sua capacidade de fornecer 

condições para a vida digna comprometida, ressoam fortemente com qualquer indivíduo. Isto 

ocorre, eis que nestes casos ressaltamos, primeiro, a importância da economia para a 

população e, segundo, a importância do aspecto social para o meio ambiente e como este, por 

sua vez, também afeta a própria população. Assim, demonstrou-se a importância dos três 

pilares para a população, para o ser humano em geral e, como humanos, inevitavelmente 

temos tal bem-estar como finalidade máxima. 

 

 Dessa forma, embora inegavelmente importantes todos os três pilares, não parece, 

portanto, sensato trata-los de forma idêntica e para ressaltar tal ponto, analisaremos três 

cenários. 

 

 No cenário “A”, temos um meio ambiente sadio, com uma economia forte, porém 

largamente desigual, eis que a maioria da população se encontra em grave condição de 

miséria. No cenário “B”, temos uma economia forte, da qual todos usufruem, porém, à custa 

de uma rápida e grave deterioração do meio ambiente. No cenário “C”, encontra-se um meio 

ambiente sadio, com uma população plenamente satisfeita com sua condição de vida e saúde, 

porém com uma economia fraca. 

 

 Embora preocupantes os cenários “B” – eis que bem se sabe dos males iminentes que 

logo advirão do tratamento indevido do meio ambiente – e “A” – eis que já presente o 

sofrimento da maior parte da população –, o cenário “C”, em comparação, ainda que não 
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ideal, não parece tão ruim dentre as extremadas alternativas. No entanto, há um grande 

problema neste cenário: a própria lógica de sua existência.  

 

Como pode, em uma sociedade capitalista, estar uma população plenamente saudável 

e satisfeita, vivendo em condições dignas, com uma economia falida? Assim, o problema de 

“A” é a falência imediata do aspecto mais diretamente essencial à humanidade, seu próprio 

bem-estar; o problema de “B” é a certeza de sua insustentabilidade crítica pelo desrespeito ao 

meio ambiente e o problema de “C” é a improbabilidade lógica de sua ocorrência e a 

incoerência com o modelo capitalista de sociedade em que vivemos – para que sequer haja a 

mínima possibilidade de ocorrência de “C” teríamos que praticamente abdicar deste modelo, o 

que não é uma demanda razoável. 

 

Como síntese deste novo olhar para o desenvolvimento sustentável, temos a sugestão 

de Bernard Perret (PERRET, 2011, p. 15): 

 

(...) Economia, social e ambiente, três domínios de 

preocupações e ações oficialmente instituídas “pilares” do 

desenvolvimento sustentável. Mas o que se quer dizer com 

isso? A imagem de três pilares cujo equilíbrio deve ser mantido 

não se mantém, tão diferentes são as questões e contingências 

próprias de cada um desses domínios considerados. Trata-se 

menos de equilibrar três tipos de preocupações que de integrá-

los num projeto coerente de desenvolvimento a longo prazo. 

Qual é a boa maneira de articular esses termos? Ousemos uma 

fórmula simples: as contingências são principalmente 

ecológicas, as finalidades são sociais e a economia constitui 

o quadro que confere coerência, fora do qual é impossível 

agir. (grifo nosso) 

 

 Portanto, embora sejam igualmente importantes, no sentido de que aos três pilares se 

deve dar atenção, não se deve a eles atribuir mesmo tratamento, eis que são facetas 

completamente diferentes do desenvolvimento, que afetam a sociedade de modos diferentes.  

 

O aspecto social merece atenção constante, eis que a desatenção ao mesmo ocasiona 

prejuízos imediatos à sociedade; o ambiental demanda atenção especial devido à fragilidade – 

e o desconhecimento quanto ao funcionamento – da manutenção do equilíbrio ecológico e a 
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possibilidade da ocorrência de consequências irreversíveis; e ao econômico deve-se respeito, 

eis que possibilita ou não as ações que se pretende dentro de nosso sistema capitalista, 

assemelhando-se, portanto, a uma ferramenta; pois constitui um meio para que se chegue aos 

fins desejados mais que um fim em si. 

 

1.3 Principais Desafios dos Pilares Ambiental e Econômico da Sustentabilidade 

1.3.1 Ambiental 

Quando se fala em sustentabilidade, logo se pensa em defesa do meio ambiente – tanto 

que a expressão tornou-se quase sinônima de “sustentabilidade ambiental” no linguajar 

popular. Isso é fruto da maior conscientização da população mundial quanto às questões e 

problemas ambientais e a sua relação intrínseca com o ser humano e sua sobrevivência. 

 

Não foi sempre assim, contudo, e em termos históricos essa mudança ainda é recente, 

com o primeiro grande passo em direção a um mundo mais ambientalmente consciente sido 

dado na Conferência de Estocolmo em 1972. Ainda assim, pouco ou nada se fala no 

acontecimento de uma revolução ambiental, gerando a impressão de que o crescimento deste 

setor ainda se encontra na sua infância – em comparação, grandes movimentos sociais e 

econômicos como a revolução francesa e industrial já ocorriam em meados do século XVIII. 

 

Assim, coloca-se que o primeiro, e mais amplo, desafio do pilar ambiental da 

sustentabilidade é o seu próprio estabelecimento e reconhecimento no mundo moderno. 

Debates atuais como o sobre o aquecimento global e a existência daqueles – felizmente, cada 

vez mais minoritários – que ainda negam ambas sua ocorrência e importância, revelam que 

esse desafio ainda persiste. Difícil é a missão de ambientalistas que oferecem soluções para 

indivíduos que negam sequer a existência dos próprios problemas que se quer resolver – algo 

que será tratado a fundo no presente trabalho, ao se falar dos problemas da visão do mercado. 

 

A dificuldade surge, todavia, em níveis mais fundamentais, eis que advém do fato de 

que muitos poluidores esquecem – ou até mesmo não acreditam – que vivemos em um mundo 

limitado por recursos finitos. Como bem coloca Milaré, “são dilapidados os patrimônios 

formados lentamente no decorrer dos tempos geológicos e biológicos, cujos processos não 

voltarão mais. Os recursos consumidos e esgotados não se recriarão.” (MILARÉ, 2005, p. 48) 
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Às margens de uma discussão sobre o nível de utilização dos recursos naturais, Garrett 

Hardin responde a pergunta “é nosso mundo finito?” com verdadeira ingenuidade ao afirmar 

que, independente de sê-lo ou não, devemos presumir que o é, pois, dado nosso conhecimento 

tecnológico e a previsão de sua evolução, estaremos assumindo um grande risco de aumentar 

a miséria mundial se partirmos da presunção contrária.4 

 

Ademais, a dificuldade da reposição dos recursos naturais não se dá somente pela 

demora com que se reformam os recursos naturais, mas também pela composição e equilíbrio 

dinâmico entre os seres vivos e o meio ambiente que compõem – o chamado fenômeno da 

homeostase (FIORILLO, 2012, p. 78) – que se dá de forma tão complexa que dificilmente – 

ou até jamais – poderá ser recriado pelo homem. Disto nasce a importância dos princípios da 

prevenção e precaução, pois já que raramente se pode reparar por completo o dano ambiental, 

deve-se adotar medidas para que o mesmo sequer ocorra ou o faça de forma mais reduzida 

possível. O trabalho com a temática ambiental, portanto, necessariamente há de ter um foco 

preventivo. 

 

Contudo, não é esta a única dificuldade que surge da complexidade intrínseca da 

natureza e de nossa falta de compreensão da mesma. A Constituição Federal em seu artigo 

225 estabeleceu 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.” e 

diferentemente não poderia dispor, pois é da própria essência do meio ambiente o fato de que 

ele a todos concerne e a todos envolve, tendo a Carta Magna o estabelecido como um bem, 

que, por sua natureza jurídica, não é público ou privado, sendo foco de direitos difusos, quais 

sejam, “os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”5. 

 

Dessas noções complexas de transindividualidade e bem de uso comum, nasce o 

problema do seu gerenciamento e, na ineficácia deste, o mau uso e deterioração do bem. 

 

                                                
4 “A fair defense can be put forward for the view that the world is infinite; or that we do not know that it 

is not. But, in terms of the practical problems that we must face in the next few generations with the foreseeable 

technology, it is clear that we will greatly increase human misery if we do not, during the immediate future, 

assume that the world available to the terrestrial human population is finite.” In: HARDIN, 1968. 
5 Cf. art. 81, I, Lei 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor 
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O ecologista Garrett Hardin já publicava – seguido de diversas críticas, que serão 

abordadas –, em 1968, teoria dedicada ao problema do gerenciamento de um bem comum, 

intitulada The Tragedy of The Commons e publicada na revista científica Science. Uma das 

principais questões levantadas era a incapacidade – ou dificuldade – de um indivíduo – ou 

grupo de indivíduos, uma empresa etc. – possuir o que hoje chamamos de uma visão holística 

ao tratar do gerenciamento de bens de natureza comum e que isso leva a uma inevitável 

autodestruição pelo esgotamento dos recursos naturais ao não se perceber o real dano que se 

gera ao meio ambiente, produto da soma dos danos individuais de cada sujeito em uma dada 

situação.6 

 

Críticas à teoria apresentada são comumente feitas com relação à presunção, que se diz 

sem base, de que as pessoas agirão de modo tão predatório e com fundamento em uma visão 

tão limitada; todavia, apresentaremos duas respostas a essa colocação. Primeiramente, embora 

não se possa de fato ser tomado como um absoluto, esse agir imediatista e individualista é 

notoriamente e historicamente atribuído ao ser humano, como bem expôs o Ministro do 

Superior Tribunal de Justiça Antônio Herman Benjamin ao escrever sobre os desafios da 

proteção ambiental (BENJAMIN, 2001, p. 57):  

 

Os problemas ambientais são produto de uma série de comportamentos 

humanos historicamente arraigados. Entre eles convém citar uma certa 

predisposição do ser humano para agir a curto prazo (= atuação imediatista), para 

                                                
6 “The tragedy of the commons develops in this way. Picture a pasture open to all. It is to be expected 

that each herdsman will try to keep as many cattle as possible on the commons. Such an arrangement may work 

reasonably satisfactorily for centuries because tribal wars, poaching, and disease keep the numbers of both man 

and beast well below the carrying capacity of the land. Finally, however, comes the day of reckoning, that is, the 
day when the long-desired goal of social stability becomes a reality. At this point, the inherent logic of the 

commons remorselessly generates tragedy. 

 

As a rational being, each herdsman seeks to maximize his gain. Explicitly or implicitly, more or less consciously, 

he asks, "What is the utility to me of adding one more animal to my herd?" This utility has one negative and one 

positive component. 

 

1) The positive component is a function of the increment of one animal. Since the herdsman receives all the 

proceeds from the sale of the additional animal, the positive utility is nearly +1. 

 

2) The negative component is a function of the additional overgrazing created by one more animal. Since, 
however, the effects of overgrazing are shared by all the herdsmen, the negative utility for any particular 

decision-making herdsman is only a fraction of -1. 

 

Adding together the component partial utilities, the rational herdsman concludes that the only sensible course for 

him to pursue is to add another animal to his herd. And another; and another... But this is the conclusion reached 

by each and every rational herdsman sharing a commons. Therein is the tragedy. Each man is locked into a 

system that compels him to increase his herd without limit--in a world that is limited. Ruin is the destination 

toward which all men rush, each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the 

commons. Freedom in a commons brings ruin to all.” In: HARDIN, 1968. 
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auxiliar apenas aqueles com quem se relaciona pessoalmente, em especial os 

familiares e amigos próximos, negando assistência a terceiros desconhecidos (= 

atuação individualista), e para se ver em permanente antagonismo com a natureza 

que o cerca, buscando, por isso mesmo, desbravá-la, transformá-la e dominá-la (= 

atuação degradadora). 

 

E segundo, como já exposto, o próprio modus operandi ao se tratar de temas 

ambientais deve ser pautado pela noção de prevenção e, desse modo, adequada se mostra a 

abordagem de “pior caso” de Hardin. 

 

Retornando-se à discussão da teoria do ecologista, extrai-se também a importância da 

informação na busca pela sustentabilidade ambiental e, para sua consolidação, 

consequentemente, a da educação ambiental – e, como se mostrará em capítulos posteriores, 

do planejamento em sede de políticas públicas. Isto é uma conclusão lógica que se traça a 

partir da noção de que o homem é prisioneiro de suas circunstâncias, pois decide ele conforme 

as circunstâncias em que se encontra, e de que estas circunstâncias não envolvem somente a 

situação fática em que está o sujeito, mas também o estado de conhecimento do mesmo, qual 

seja, o conhecimento que possui à época em que se decide. 

 

Finalmente, um último desafio que apontaremos para a manutenção do vetor ambiental 

da ideia de desenvolvimento sustentável reside no fato de que, apesar de se pautar pela 

prevenção de danos ambientais, a realidade é que muitos danos já ocorreram e continuam a 

ocorrer em grande escala, de modo que também se faz necessária uma abordagem por meio de 

medidas de adaptação e mitigação de situações já consolidadas. 

 

Quanto ao tema, voltamo-nos à pesquisa de um grupo de cientistas, liderados por 

Johan Rockström do Stockholm Resilience Centre na Suécia, intitulada Planetary Boundaries: 

Exploring the Safe Operating Space for Humanity (ROCKSTRÖM et al, 2009), que tentou 

quantificar nove fronteiras que não poderiam ser transpassadas pela humanidade, sob pena de 

ocorrerem profundas alterações ambientais. Das nove fronteiras escolhidas – mudanças 

climáticas, acidificação dos oceanos, depleção do ozônio estratosférico, limite de fluxo 

biogeoquímico, uso global de água doce, mudança no uso do solo, taxa de perda de 

biodiversidade, carga de aerossol atmosférico e poluição química –, sete foram quantificadas 

e, destas, três já foram ultrapassadas – mudanças climáticas, limite de fluxo biogeoquímico e 

a taxa de perda de biodiversidade –, ademais, como se aponta no texto, pode haver grande 

influência da transgressão de uma fronteira nos limites estabelecidos às demais, de modo que 
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o excesso em um setor pode gerar a maior sensibilidade de outro7 – o que retoma à supra 

referida ideia do fenômeno da homeostase no meio ambiente. 

 

Por fim, afirma-se que há outros desafios relacionados à sustentabilidade ambiental, 

mas que se julga mais adequada colocação dentre os outros vetores, como a necessidade de 

manutenção do que se chama de “mínimo existencial ecológico” no vetor social – embora se 

trate inegavelmente também de uma questão ambiental. 

 

1.3.2 Econômico 

De início deve-se iterar que o vetor econômico é igualmente importante aos demais. É 

fácil olvidar-se devido à reputação do capitalismo e à sua aparência de menor complexidade 

com relação aos outros dois vetores – o crescimento econômico tende a ser quantificável, ao 

passo que o ambiental ou social tem difícil avaliação; assim, aumenta-se a preocupação com 

os dois últimos por este fator extra de incerteza. No entanto, é preciso ressaltar que o 

crescimento ambientalmente sustentável é tanto uma meta ambiental e social quanto é 

econômica, afinal, já expunha o relatório Nosso Futuro Comum que:  

 

Meio ambiente e desenvolvimento [expressão aqui adotada como sinônimo de 
crescimento econômico] não são desafios separados; eles estão inexoravelmente 

ligados. Desenvolvimento não pode subsistir sobre uma base de recursos naturais 

deteriorante; o meio ambiente não pode ser protegido quando o crescimento não 

contabiliza os custos da destruição ambiental. Os problemas não podem ser tratados 

separadamente por instituições e políticas fragmentadas. Eles estão ligados por um 

sistema complexo de causa e efeito. 8 

 

Assim, apresenta-se como um desafio econômico a própria restrição ambientalista do 

mercado, afim de que este não se autodestrua ao exaurir seus recursos base.9 O mesmo ocorre 

no âmbito social, o funcionamento do mercado se baseia na existência de consumidores e, 

                                                
7 Exemplos apontados na pesquisa de Johan Rockström et. al.: “At the aggregate level, desiccation of 

land due to water scarcity induced by transgressing the climate boundary, for example, may cause such a large 

loss of available land for agricultural purposes that the land boundary also shifts downward. At the regional 

scale, deforestation in the Amazon in a changing climate regime may reduce water resource availability in Asia 

(see Appendix 1, Supplementary Discussion 5 for other examples), highlighting the sensitivity of the water 
boundary to changes in the land-use and climate-change boundaries.” 
8 “Environment and development are not separate challenges; they are inexorably linked. Development 

cannot subsist upon a deteriorating environmental resource base; the environment cannot be protected when 

growth leaves out of account the costs of environmental destruction. These problems cannot be treated separately 

by fragmented institutions and policies. They are linked in a complex system of cause and effect.” In: Our 

Common Future, Chapter 1: A Threatened Future. In: U.N. Documents. Disponível em: http://www.un-

documents.net/ocf-01.htm. Acesso em: 10 jun. 2012. 
9 “A economia parte da dominação e transformação da natureza e é por isso dependente da 

disponibilidade de recursos naturais” In: DERANI, 2008, p. 102. 
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portanto, estará prejudicado na medida em que maiores parcelas da população mundial forem 

reduzidas a uma condição de miséria e, consequentemente, estejam desprovidas de poder de 

consumo. Quanto a essa importância do fator social para o crescimento da economia, está de 

acordo Maria Paula Dallari Bucci:  

 

Embora possa haver algum questionamento sobre o quesito competitividade 

entre os países que têm índices de desenvolvimento humano (IDH) elevados, é 
indubitável que o IDH baixo está associado à reduzida capacidade de competição e 

inserção na economia mundial. (BUCCI, 2006) 

 

Sobre o tema da compatibilização entre capitalismo e a defesa do meio ambiente e 

interesses sociais – e as vantagens para os empreendedores – escreveu o fundador da 

Microsoft, Bill Gates, em 2008 um artigo à revista TIME intitulado Making Capitalism More 

Creative (GATES, Bill; KIVIAT, Barbara, 2008), em que descreve como empresas estão 

deixando de lado oportunidades lucrativas ao não se dedicarem a tentar atender consumidores 

de menor renda e como este direcionamento da economia melhora as vidas dessas populações 

– no Brasil temos exemplos recentes de tais práticas como, por exemplo, a inserção digital das 

classes C e D com o advento de computadores a preços acessíveis, o que claramente gerou um 

maior lucro àqueles que se dedicaram a esta fração do mercado; eis que comprovado pela 

permanência da prática. Assim, afirma o empreendedor que os setores supostamente 

prejudicados pelo mercado, em verdade, o são por estarem fora do alcance do mercado; quer 

pela falta de criatividade das empresas em relação a como abranger esses setores 

relativamente intocados, quer por não perceberem sua existência ou quer por, de fato, não 

haver perspectiva de lucro.  

 

Tais oportunidades social e economicamente vantajosas são largamente inexploradas, 

contudo, e acrescentamos que o mesmo ocorre com casos de situações ambiental e 

economicamente interessantes para o mercado. Todavia, como bem coloca Cristiane Derani, 

“não se pode exigir que o mercado tenha uma visão social, pois a sua visão é 

preponderantemente de vantagem individual própria (lucro). Sem este anima não há mercado. 

(...) São necessários instrumentos que resguardem e promovam uma atitude social” 

(DERANI, 2008, p. 44) – e, acrescentamos, ambiental. Também para isso aponta o 

empreendedor bilionário, que escreve que nos casos em que oportunidades de lucro de fato 

não existam – como é o caso que levanta do combate à malária –, deverá o Estado criá-las, 

direcionando o mercado com incentivos fiscais ou o pagamento por serviços sociais ou 



13 

 

ambientais, por exemplo – tais instrumentos serão mais profundamente analisados em 

capítulos posteriores. 

 

Ainda, destas observações extrai-se outro desafio, complementar, o de se preservar os 

princípios da livre iniciativa e da livre concorrência em compatibilização com os ideais 

socioambientais, eis que sem estes princípios tenderá a sociedade para o que Fiorillo chama 

de “caos ambiental” (FIORILLO, 2012, p. 94). Há que se ter cuidado não só com medidas 

restritivas de mercado – que ameaçam a livre iniciativa –, mas também com políticas públicas 

de incentivo econômico, eis que se utilizadas em exagero em atividade ou área específica, 

poderão gerar um cenário de desequilíbrio concorrencial e a possibilidade de um déficit 

excessivo no orçamento público. 

 

1.3.3 Justificativa da Opção pelo Tratamento Indireto do Aspecto Social 

Como foi colocado anteriormente ao se mencionar os comentários de Gro Harlem 

Brundtland quando da elaboração do documento Nosso Futuro Comum, o tratar da questão do 

desenvolvimento sustentável deve se dar de forma a se trabalhar com seus três aspectos 

conjuntamente. Assim, cabe aqui justificativa quanto à abordagem da presente dissertação, 

que lida predominantemente com a relação meio ambiente-mercado. 

 

O problema listado é apenas aparente, eis que não se foge da proposta de integração 

referida. Primeiramente, cabe comparação a um tópico que será mais trabalhado em capítulo 

posterior, qual seja, das diferenças entre variados níveis operacionais no tratar de políticas 

públicas ambientais. No caso ilustrado posteriormente, se demonstrará que não é viável que 

toda política pública lide diretamente com os três aspectos citados concomitantemente. 

Devem haver políticas específicas e localizadas em menor nível operacional que foquem no 

aspecto social, ambiental ou econômico especificamente, mas que sejam harmônicas entre si; 

de modo que embora não abordem os três grandes aspectos do desenvolvimento sustentável 

por si próprias, o fazem em sua integração dentro do sistema que compõem – que pode ser 

considerado uma macropolítica em si. 

 

Da mesma forma, é possível o trabalho específico de dois dos três grandes aspectos do 

desenvolvimento sustentável – econômico e ambiental – sem prejuízo da noção de 

necessidade de integração, eis que não se pretende abordar o tema do desenvolvimento 

sustentável em seu nível mais amplo. Seria um erro, portanto, tratar de políticas públicas de 
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forma geral sem o trabalho com os três aspectos, ou falar-se da proteção ambiental geral sem 

o mesmo respaldo; contudo, optou-se pelo enfoque da relação políticas públicas ambientais-

mercado, já, portanto, deixando claro que embora se reconheça a importância do aspecto 

social, não será trabalhado diretamente por uma questão de opção para um estudo em nível 

aprofundado, mas indiretamente. 

 

Posto isto, é importante que se ressalte que pela natureza das três temáticas e sua forte 

inter-relação ilustrada no conceito de desenvolvimento sustentável, contribui-se para a 

melhoria do aspecto social através da melhoria dos demais. Embora não substituam um ao 

outro e não se compensem por completo, como mencionado, eis que uma economia forte e um 

meio ambiente saudável não garantem por si só que a população como um todo viva em 

condições dignas, é inegável que haja forte contribuição de uns ao outros e, portanto, a 

melhoria dos aspectos econômico e ambiental é de grande valia ao social. 

 

Não há grandes possibilidades de distribuição equitativa de renda em um país cuja 

renda per capita é insignificante – de que adianta todos estarem igualmente em condição de 

miséria? – e da mesma forma, não há como se falar em vida digna em um meio ambiente 

devastado; tanto que Eros Grau afirma que a defesa do meio ambiente, nos conformes do 

disposto na Constituição Federal brasileira, em atenção ao que lá se propõe como indisponível 

à realização do fim da ordem econômica, constitui verdadeira conquista social (GRAU, 2010, 

pp. 255-256). 

 

Portanto, considera-se que, em razão da integração fática dos três aspectos do 

desenvolvimento sustentável, há uma comunicabilidade de consequências que se estende não 

só aos prejuízos, mas também aos benefícios, de modo que a conquista de uma melhoria 

equilibrada de dois aspectos, beneficia o terceiro. 

 

Acrescenta-se, ainda, que a relação meio ambiente-mercado se assemelha à relação 

bem social-mercado, eis que em muitos casos em ambas as relações, defronta-se com um 

debate entre interesse particular e interesse coletivo e, inclusive, como se verá, será útil à 

nossa dissertação o trabalho de analogia a exemplos provenientes da segunda relação; e, 

destarte, encontra-se a relação bem social-mercado mencionada incidentalmente ao longo de 

partes de nosso trabalho. 
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2 Mínimo Existencial Ecológico e Mínimo Essencial Ambiental 

 O mínimo existencial ecológico constitui-se como princípio do Direito Ambiental para 

alguns autores; não que sua existência seja refutada por outros, mas é apenas ignorada sua 

classificação em listas de princípios de Direito Ambiental, eis que, em verdade, trata-se de 

mera extensão lógica do princípio da dignidade humana e do conceito de mínimo existencial. 

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a utilidade de sua classificação à parte, 

pois seu próprio site o reconhece dentre lista de alguns dos princípios que a jurisprudência do 

STJ tem acatado ao fundamentar decisões na área ambiental10; definindo-o: 

 

Princípio do mínimo existencial ecológico 

Postula que, por trás da garantia constitucional do mínimo 

existencial, subjaz a ideia de que a dignidade da pessoa 

humana está intrinsecamente relacionada à qualidade 

ambiental. Ao conferir dimensão ecológica ao núcleo 

normativo, assenta a premissa de que não existe patamar 

mínimo de bem-estar sem respeito ao direito fundamental do 

meio ambiente sadio. 

 

Crê-se, todavia, tratar-se de um princípio de cunho mais social que ambiental, eis que 

a ideia de mínimo existencial ecológico retrata a noção mencionada anteriormente de 

interesse da melhoria ambiental para o aspecto social. Assim, coloca-se o ambiente sadio 

como pressuposto para a dignidade da pessoa humana e, portanto, o conceito refere-se a mais 

um elemento que constitui o mínimo para que uma pessoa possa existir com dignidade. 

 

Difere-se esse conceito da ideia que definimos – para uso posterior na dissertação – de 

mínimo essencial ambiental. Primeiramente, cabe ressaltar que fazemos essa definição para 

fins didáticos, eis que trata-se essa criação de uma definição para a noção do mínimo – de 

valoração não quantitativa, como é o caso do mínimo existencial ecológico – de preservação 

que seja necessário para que haja a manutenção, sustentabilidade e consequente perpetuidade 

dos processos ecológicos essenciais ao equilíbrio no meio natural, ou seja, à manutenção da 

propriedade de homeostase do sistema ambiental. 

 

                                                
10 Superior Tribunal de Justiça, 31 mai. 2010. Disponível em: 

http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=97483. Acesso em: 10 jan. 

2013. 
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Assim, em suma, assemelham-se na medida em que o primeiro conceito engloba a 

ideia de manter-se um mínimo necessário de preservação ambiental para o bem do homem e o 

segundo descreve o mesmo, porém, direcionado para o bem do próprio meio ambiente. 

 

3 Respeito ao Mínimo Essencial Ambiental e Nível de Restrição Adequada 

 Uma política pública ambiental, como já mencionado, possui um fim ambiental e, 

desse modo, deve a mesma exigir o respeito ao mínimo essencial ambiental quando da  

menção ao estabelecimento de restrições e padrões ambientais. 

  

 É necessário ressaltar a necessidade de respeito a esse nível mínimo de proteção 

ambiental eis que muitas vezes se incorre no erro de flexibilizar normas ambientais onde não 

é possível, criando uma situação insustentável. O exemplo atual mais patente disto se verifica 

no novo código florestal, em que se fez maiores concessões quanto à área tida como de 

preservação permanente sendo que, se assim são classificadas, presumem-se essenciais para a 

sustentabilidade do equilíbrio ambiental na região e, portanto, não passíveis de flexibilização. 

 

 O problema se complica, entretanto, quando se levanta o argumento de que os padrões 

estabelecidos não equivalem exatamente ao verdadeiro mínimo essencial ao meio ambiente, 

de modo que poderia haver redução. 

 

 Assim, levantam-se alguns pontos importantes para o estabelecimento de padrões 

ambientais em políticas públicas ambientais. 

 

 O primeiro ponto que se deve ter em mente quando da elaboração de uma política 

pública ambiental é que deve haver forte embasamento científico para o estabelecimento de 

padrões ambientais e, logo, uma colaboração multidisciplinar para atingir esse fim. 

 

 Embora impossível a fixação de padrões absolutamente precisos quanto ao mínimo 

necessário à sustentabilidade ambiental dada a sua natureza complexa, é possível estabelecer 

certa margem de segurança com nível adequado de certeza científica. O estabelecimento de 

padrões ambientais mais bem fundamentados é um fator que contribui para seu respeito 

posterior pelos particulares, eis que se pairam dúvidas quanto à essencialidade das restrições 

ambientais impostas abre-se a possibilidade de contestá-las e, consequentemente, gera-se um 
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cenário de descontento com a sensação de que o Poder Público está exigindo mais do que o 

necessário enquanto afirma o contrário. 

 

 Apontada a necessidade de embasamento científico, ressalta-se a importância da 

definição de padrões ambientais adequados ao nível de proteção requerido. O estabelecimento 

de uma área como sendo de preservação permanente é largamente tido como uma das maiores 

formas de proteção ambiental na legislação vigente no Brasil e, entretanto, estão sujeitas áreas 

assim definidas a uma lista crescente de exceções que permitem intervenções tantas 

atualmente que abrangem explicitamente até mesmo instalações voltadas à realização de 

competições esportivas estaduais, nacionais ou internacionais (Art. 3º, VIII, b, Lei 

12.651/2012, em relação ao Art. 8º do mesmo diploma legal). 

 

 Ora, se a cada nova iteração de normatizações cresce a lista de exceções para a 

intervenção em áreas de suposta tamanha proteção ambiental há evidentemente dois 

problemas possíveis: há atribuição em uma quantidade excessiva de áreas do rótulo de 

necessidade de proteção máxima ou há um excesso de flexibilização nas restrições ambientais 

de áreas que não suportam tal medida. 

 

 É necessário que se identifique qual dos problemas prevalece. Contudo, vale notar que 

não são necessariamente excludentes um problema ao outro, eis que é inteiramente possível  

que de fato haja um excesso na rotulação de áreas como APPs e que isso se constitua como 

um fator que contribui para o enfraquecimento da classificação, de modo que os setores 

econômicos, de âmbito privado e público, lutem constantemente para a criação de novas 

exceções para intervenção nessas áreas e, nisso, acabem por se exceder. 

 

 A necessidade de estabelecimento de níveis de proteção ambiental adequados é, 

portanto, ligada à ideia anterior da importância do estudo científico para a fixação dos padrões 

ambientais, eis que só este permitirá a identificação adequada das áreas que são de fato 

essenciais e demandam maior proteção ambiental, sem grandes exceções para interferência. 

 

 Destarte, é necessário que hajam classificações adequadas, restringindo-se, por 

exemplo, classificações como APP às áreas absolutamente vitais de proteção ambiental e 

estas, se assim o são classificadas – com o devido embasamento e justificação científica –, 
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devem ser protegidas com o devido rigor demandado pela classificação, permitindo-se a 

intervenção apenas em casos absolutamente excepcionais.  

 

Assim, dispositivos como o exemplo do artigo 61-A do código florestal estariam em 

patente desrespeito à ideia de áreas de preservação permanente se presumirmos os níveis 

estabelecidos no artigo 4º como o mínimo essencial ambiental cientificamente apurado e 

adequadamente atribuído às áreas de faixas marginais, eis que se estaria pretendendo 

flexibilizar algo considerado naturalmente inflexível para fins de manutenção do equilíbrio 

ambiental; quer dizer, exige-se da natureza uma flexibilidade de que ela não dispõe.  



19 

 

Capítulo 2 Políticas Públicas Ambientais, Empreendedorismo e a Organização e 

Evolução do Mercado 

 

1 A Natureza Reativa do Mercado e a Atribuição de Valor Econômico 

Importante se mostra para a elaboração de políticas públicas ambientais a 

compreensão da natureza do mercado livre, eis que é notório que em grande parte dos casos se 

terá que lidar com esse para a implementação de políticas públicas ambientais. 

 

Assim, inicia-se com a afirmação de que o mercado tem um funcionamento 

essencialmente reativo. Preços e tendências mudam conforme a ocorrência de mudanças na 

disponibilidade de produtos ou matérias-primas e fatores outros que ocorrem no presente. 

 

Tal assertiva torna-se controversa, contudo, ao se ponderar quanto à atuação de 

investidores, produtores e consumidores que agem conforme suas respectivas previsões do 

que ocorrerá no futuro. No entanto, esse argumento não deve derrubar por completo a base 

que tomamos, eis que o futuro a que se reporta o mercado é sempre um futuro relativamente 

imediato, não alterando, portanto, seu caráter de reação. Dessa forma afirma-se que o 

mercado tende a reagir a fatores que mudam, que já estão em processo de mudança ou em 

que tudo indica que irão mudar no curto prazo, mas não àqueles que poderão mudar em um 

futuro distante. 

 

Contribui para essa noção de que o Estado preocupa-se mais com o imediato o fato de 

que o mercado é baseado na ideia de calculabilidade e previsões seguras (GRAU, 2010, p. 

30), assim, a ideia da previsão de fatos longínquos lhe é estranha, eis que são naturalmente 

mais imprevisíveis. 

 

 Uma das razões pela qual essa visão de curto prazo é adotada é pela ideia de 

maximização de lucro inerente ao capitalismo. Assim, ainda que as pessoas em si prevejam a 

ocorrência de, por exemplo, um esgotamento de recursos naturais no futuro, quando da 

tomada de decisões no âmbito das empresas a que gerenciam estas mesmas pessoas decidirão 

pela continuidade de uso abusivo desses recursos, até que o problema se aproxime 

temporalmente; de tal forma, se extrairá o máximo de lucro dos recursos naturais enquanto 

possível. Partilha desta visão Bernard Perret (PERRET, 2011, p. 62), que bem coloca que: 
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Por ora é difícil ver as empresas privadas de outra forma que 

não como máquinas de criar valor monetário. Para cumprir essa 

tarefa, elas devem, em primeiro lugar, agir em função das 

preferências instantâneas dos consumidores e acionistas, que 

nada incita a olhar para mais longe do que seus interesses 

imediatos. Nesse assunto, a lucidez dos indivíduos é menos 

decisiva que a lógica de um sistema dominado pelas finanças: 

“O presidente de umas maiores sociedades alemãs ao qual eu 

perguntava que horizonte ele levava em conta para tomar uma 

decisão para seus filhos me respondeu: „Vinte ou trinta anos‟. 

E em seu escritório? „Dois ou três trimestres‟, me disse, 

acrescentando que, se ele se aventurasse a olhar mais longe, 

seria posto na rua e se encontraria outro presidente que 

aceitaria agir a curtíssimo prazo”. 

 

 Assim, exposta a natureza de imediatismo, ou visão curto prazo, do mercado retorna-

se à ideia própria de reatividade do mesmo. A noção de que a essência do mercado é reativa e 

não proativa é enraizada não só na falta de previsão de longo prazo na atuação mercadológica, 

mas algo que pode se verificar na forma como ele atribui valor aos bens. 

 

 O bem econômico, em sua definição clássica, adquire valor econômico devido a sua 

escassez relativa – ao tempo e local em que se encontra – ou à adição de um trabalho humano, 

em relação à sua utilidade11; assim, bens relativa e aparentemente amplamente disponíveis a 

todos como o ar ou a água não possuem – caso sejam infinitamente disponíveis – ou possuem 

baixo valor econômico, a não ser que acrescidos de algum processo, como a sua captura e 

tratamento. 

 

 Destarte, na avaliação de bens in natura, o mercado lhes atribui maior ou menor valor 

econômico na medida com que reage à verificação de sua disponibilidade – considerando-se 

quantidade e dificuldade de acesso – relativa à procura para seu uso no local e tempo em que 

analisa. É de tal modo uma atribuição de valor torpe – do ponto de vista da sustentabilidade –, 

eis que só será dado mais valor pelo mercado aos bens naturais conforme se verifique sua 

escassez, o que significa que deverá haver menos disponibilidade do que se procura. Assim, 

bens naturais desprovidos de imediata utilidade e amplamente disponíveis, como uma planta 

                                                
11 “(...) a escassez dos recursos, somada à valorização social dos fatores, será responsável pela atribuição 

do preço ao bem econômico. Destarte, são algumas características do bem econômico: utilidade, escassez e 

preço.” In: D‟ISEP, 2009, p. 121. 



21 

 

aparentemente sem propriedades medicinais ou industriais, têm atribuídos baixo valor e, 

mesmo que possuísse a referida utilidade que lhe associe a uma procura no mercado, só 

adquiriria valor elevado se sua disponibilidade fosse relativamente limitada, como é o caso de 

recursos como o petróleo. Portanto, para que haja atribuição de valor a um bem, deverá haver 

escassez de mercado, que é a existência de maior procura que oferta do bem, assim, deverá 

haver a utilidade industrial, eis que mesmo a escassez real do bem – que muitas vezes 

impulsiona a escassez de mercado – sozinha não significará necessariamente aumento de 

valor econômico. 

 

 Ademais, há que se atentar para o fato de que a reação do mercado no reajuste de 

preços se dá com a verificação da disponibilidade do bem, ou seja, há estrita relação com a 

informação disponível, de forma que a aparência de disponibilidade de um bem produzirá 

uma atribuição errônea de valor econômico dentro da própria lógica do mercado. Este 

problema não é tão relevante ao se tratar da atribuição de valor a bens de consumo como 

celulares ou computadores produzidos, eis que a informação quanto aos números de produção 

tende a ser precisa e naturalmente controlada; contudo, o problema prova-se mais preocupante 

ao se tratar dos bens naturais, eis que seu nível de escassez real não é prontamente 

perceptível, requerendo estudos específicos para sua averiguação. Portanto, há, no caso dos 

bens naturais, maior risco de uma atribuição indevida de valor econômico também pelo 

desconhecimento de seu progressivo esgotamento. 

 

 Seja por erro ou pela própria forma como é atribuído o valor econômico, o fato é que o 

valor econômico que o mercado dá aos bens naturais é em sua maioria desproporcional ao 

valor ecológico e social que se verifica para a manutenção em qualidade e disponibilidade 

abundante destes bens; de modo que se prova incapaz o livre mercado, por sua essência, de 

propriamente protegê-los. E ainda, incapaz é ele até mesmo de proteger os recursos naturais – 

ou seja, os bens naturais considerados de razoável valor econômico –, eis que mesmo o 

aumento do preço desses produtos em processo de escassez real aliada à sua procura não 

reduzirá o desejo em adquiri-lo (DERANI, 2008, p. 95) e devido à mencionada imprevisão e 

miopia do mercado, este caminhará para o esgotamento destes recursos naturais mesmo contra 

seu próprio interesse futuro, em prol da conveniência imediata. 

 

 Em suma, bem coloca Cristiane Derani ao afirmar simplesmente que na lógica do 

mercado “na abundância não há lucro” (DERANI, 2008, pp. 96-97), o que é diametralmente 
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oposto aos ideais socioambientais de provimento de acesso aos bens naturais à toda a 

população e a manutenção de sua quantidade e qualidade em níveis ótimos para a 

sustentabilidade dos processos naturais de homeostase. 

 

2 Função Constitucional do Estado na Organização do Mercado 

Definidos os conceitos anteriores e feitas as devidas diferenciações nas variadas 

abordagens da questão ambiental e econômica, passa-se para a definição do papel e limites do 

Estado como organizador da atuação do mercado. 

 

De início, cabe apontar que o artigo 170 da Constituição Federal de 1988 traz em seu 

caput que a ordem econômica nacional tem como fim a asseguração de uma existência digna a 

todos. Aponta também no inciso VI do mesmo artigo para a importância da defesa do meio 

ambiente para a ordem econômica, mencionando, inclusive, a possibilidade de conferência de 

“tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus 

processos de elaboração e prestação”; e diferentemente não poderia ser, eis que como bem se 

sabe a manutenção da qualidade do meio ambiente é condição essencial para a realização da 

existência digna que se estabeleceu como fim. 

 

De tal forma, ao omitir-se o Estado no provimento de regulamentação adequada às 

atividades econômicas para que se atinja o fim da ordem econômica de asseguração de uma 

vida digna – para a qual a defesa do meio ambiente é essencial –, está verdadeiramente agindo 

por omissão, eis que não age conforme lhe é dever, de modo eficiente, como exigido pelo 

princípio da eficiência da administração12, não deixando essa omissão de retratar, portanto, 

uma conduta. 

 

É importante que se faça esta distinção, pois se uma atividade prova-se lucrativa na 

ausência de regulamentação ambiental adequada por parte do Estado, mas não geraria lucro 

significativo em situação contrária, considera-se que este lucro é possibilitado apenas pela 

conduta estatal de ineficiência e, portanto, revela-se não só como uma forma de geração de 

capital incompatível com a ordem econômica nacional – que demanda o viés de 

                                                
12 “Agora a eficiência é princípio que norteia toda a atuação da Administração Pública. O vocábulo liga-se 

à ideia de ação, para produzir resultado de modo rápido e preciso. Associado à Administração Pública, o 

princípio da eficiência determina que a Administração deve agir, de modo rápido e preciso, para produzir 

resultados que satisfaçam as necessidades da população. Eficiência contrapõe-se a lentidão, a descaso, a 

negligência, a omissão – características habituais da Administração Pública brasileira, com raras exceções” 

(grifo nosso). In: MEDAUAR, 2007, p. 127. 
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direcionamento para o fim da dignidade da pessoa humana, relevando para isso a importância 

da proteção do meio ambiente –, mas também como algo que, possibilitado pela conduta 

excessivamente permissiva do Estado, possa também ser obstado pelo mesmo. É este fato 

bem ilustrado na análise de Tavares do princípio da ubiquidade, eis que “consoante este 

princípio, qualquer atividade a ser desenvolvida há de estar vocacionada para a preservação 

da vida e, portanto, do próprio meio ambiente”. (TAVARES, 2011, p. 188) 

 

Assim, é dever do Estado o incentivo para a utilização de processos de produção 

sustentáveis e o direcionamento para o abandono daqueles excessivamente poluidores. 

 

Estas duas formas de atuação estatal são definidas por Eros Roberto Grau como 

intervenção por direção e intervenção por indução13 e cabe aqui citar sua ressalva quanto ao 

tópico, de que: 

 

No caso das normas de intervenção por indução defrontamo-

nos com preceitos que, embora prescritivos (deônticos), não 

são dotados da mesma carga de cogência que afeta as normas 

de intervenção por direção. Trata-se de normas dispositivas. 

Não, contudo, no sentido de suprir a vontade dos seus 

destinatários, porém, na dicção de Modesto Carvalhosa, no 

de “levá-lo a uma opção econômica de interesse coletivo e 

social que transcende os limites do querer individual”. 

(GRAU, 2010, p. 148) (grifo nosso) 

 

De tal forma, prefere-se, quando possível, a opção pela indução do mercado do que a 

da direção, eis que menos potencialmente ofensiva à livre iniciativa, já que se lida com 

normas de menor carga de cogência e não se supre a vontade dos particulares e sim, leva-os a 

transcender seus interesses individuais. A ideia de “transcendência”, inclusive, é muito 

importante, eis que não se trata de ignorar os interesses individuais, pois sempre haverá ao 

menos interesse individual mediato no interesse coletivo e, portanto, será prejudicada apenas 

a parcela imediata desse interesse individual. 

 

                                                
13

 “Quando o faz por direção, o Estado exerce pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e 

normas de comportamento compulsório para os sujeiros da atividade econômica em sentido estrito. §Quando o 

faz, por indução, o Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade das leis 

que regem o funcionamento dos mercados.” In: GRAU, 2010, p. 147. 
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Ademais, é importante que se aponte que a livre concorrência (disposta no inciso IV 

do artigo 170, CF) encontra igual relevância em sua disposição constitucional na ordem 

econômica nacional que a defesa do meio ambiente e não superior; de forma que o argumento 

que muito se utiliza de prejuízo à livre concorrência pela imposição de regulamentos 

ambientais ou até mesmo de subsídio de atividades específicas por seu caráter de 

sustentabilidade prova-se como uma falácia, eis que, como já explicitado, a capacidade 

concorrencial decorrente de atividades excessivamente poluidoras é alheia aos ideais 

constitucionais não só da defesa do meio ambiente como também da própria ordem 

econômica e, portanto, fora do âmbito de proteção da livre concorrência. 

 

O que se aponta aqui, em suma, é que o lucro de atividades excessivamente poluidoras 

ocorrente no âmbito de nosso país é possibilitado pela ação passiva do Estado e, assim sendo, 

também por ele pode – e deve – ser sempre obstado. 

 

Como se verificou da natureza do mercado livre, a existência de um mercado 

desregulado é alheia aos interesses estatais, eis que o papel do Estado no direcionamento da 

ordem econômica é exatamente o de atribuir valor – através de uma variedade de 

instrumentos de comando e controle e econômicos – a bens como os naturais, que na lógica de 

mercado tem valor atribuído de modo insuficiente à manutenção de sua sustentabilidade em 

nosso sistema capitalista. 

 

É, portanto, papel do Estado o de correção da miopia intrínseca do mercado, que 

tenderá a consumir os recursos naturais até que se esgotem, bem como destruirá os demais 

bens que não possuam valor ou tenham valor baixo. Assim, a regulamentação estatal é nada 

mais que um fator adicional àqueles que definem a escassez de mercado – como utilidade do 

bem e a escassez real – que busca definir como valiosos os bens naturais – no caso das 

políticas públicas ambientais. 

 

Essa dupla característica da regulamentação estatal com relação ao mercado, de 

manutenção da estabilidade do mercado e transformação para os fins estatais – no caso, a 

defesa do meio ambiente, em possível oposição à livre iniciativa e concorrência –, está 

presente na definição do próprio Direito Econômico de Derani (DERANI, 2008, p. 37); que o 

define como:  
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(...) 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. (grifo nosso) 

 

E diferentemente não poderia ser, pois, como leciona Tércio Sampaio Ferraz logo no 

início de seu livro Introdução ao Estudo do Direito, é da essência do Direito em si essa função 

dupla da “obediência e da revolta” (FERRAZ, 2003, p. 31); de forma que na seara do Direito 

Econômico isso se traduza na manutenção do equilíbrio do mercado e na tentativa de 

transformação do mesmo na medida em que se julgue necessário e vantajoso ao melhor 

interesse da sociedade. 

 

Explica-se o temor dos capitalistas com relação a essa parcela da função estatal 

referente à necessidade de transformação do mercado através da natureza – previamente 

verificada – de base na calculabilidade e previsões seguras para o funcionamento do 

mercado; eis que um grande fator que possibilita a dependência desse sistema nesta base é a 

estabilidade jurídica. 

 

O que não se pode incorrer, no entanto, é no engessamento do progresso em resposta a 

esse temor. Ademais, cabe especial menção ao fato de que esse dilema entre manutenção da 

estabilidade e transformação para o progresso não é fruto exclusivo da ingerência da área 

ambiental, eis que é inerente às próprias raízes da economia institucional: 

 

Estamos, portanto, diante de um dilema que atravessa toda a 

literatura de economia institucional. Por um lado, tem-se a 

necessidade de estabilidade, condição para a redução da 

incerteza; por outro, tem-se a necessidade de mudança imposta 

pela busca da eficiência adaptativa. Estabilidade e mudança são 

dois extremos que podem estar em conflito na busca pela 

estrutura institucional que potencialize o desempenho 

econômico. O excesso de estabilidade pode embutir perda de 

oportunidades e a consequente estagnação; o excesso de 

mudança pode trazer incerteza e a consequente paralisia. 

Ambos os elementos, se mal dosados, podem ocasionar 

resultados desastrosos. Na verdade, são dois extremos de um 
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mesmo contínuo que, para desempenharem papel virtuoso, 

necessitam ser contrabalançados. (AGUIRRE, 2005, p. 239) 

 

Argumenta-se, ainda, que as transformações pelas quais se clama na frente do Direito 

Ambiental Econômico são necessárias, na medida em que pesquisas científicas demonstram 

constantemente que a manutenção dos níveis atuais de consumo e produção são insustentáveis 

e embora não se possa ignorar que deve haver ainda a manutenção de um bom nível desses 

dois fatores econômicos para, inclusive, fins de qualidade de vida, cabe apontar a frase de 

André Ramos Tavares que novamente nos remete ao tema do excesso, bem como aponta para 

a diferença entre as possibilidades da natureza e as necessidades humanas: 

 

A busca por uma boa qualidade de vida é o objetivo último 

tanto do Direito Econômico quanto do Direito Ambiental. 

Ocorre que, além da finalidade comum, também os meios de 

alcança-la devem guardar correspondência entre si. É que, dada 

a escassez dos recursos naturais, ou mais propriamente, sua 

quantidade finita, e tendo em vista as infinitas necessidades 

humanas, é preciso uma abordagem desenvolvimentista 

consciente com relação ao meio ambiente, sob pena de, 

invocando-se a busca de uma suposta melhoria da 

qualidade de vida, gerar efeitos exatamente opostos. (grifo 

nosso). (BASTOS; TAVARES, 2000, 618) 

 

 

3 Políticas Públicas e o Government by Policies 

Pertinente é à continuidade do presente trabalho a delimitação do que se entende e, 

principalmente, do que se referirá por política pública; bem como é importante também a 

especificação de que políticas públicas são consideradas como políticas públicas ambientais. 

 

Embora logo que se fale em políticas públicas se pense em governo, não há consenso 

quanto à estrita relação entre os dois. Há principalmente duas correntes sobre o tema: a 

estatista e a multicêntrica (SECCHI, 2010, p. 3). A primeira afirma que é monopólio do 

Estado a produção de políticas públicas; já a segunda afirma o contrário, de modo que as 

políticas públicas englobariam as políticas governamentais. 
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Opta-se pela opção de Secchi, que ilustra tal escolha com frase de Heidemann 

(SECCHI, 2010, p. 4) que afirma que não pode ser o governo o único a produzir políticas 

públicas por não ser o único que serve à comunidade política; contudo, ressalta-se que nosso 

trabalho trata com exclusividade de políticas públicas da ordem governamental e que por 

razões didáticas se referirá a elas simplesmente como políticas públicas. 

 

Ademais, outro ponto que nos é relevante é a menção do referido autor à aceitação de 

diferentes níveis operacionais de políticas públicas, de modo que não sejam definidas como 

políticas públicas apenas macrodiretrizes como a política nacional agrária ou a política 

nacional do meio ambiente, mas também políticas de níveis intermediário e operacional, 

elaboradas por estados, municípios, distrito federal, bem como órgãos públicos diversos. 

 

As políticas públicas podem ser divididas em dois níveis, as chamadas de “políticas de 

Estado” e “políticas de governo”. As políticas de Estado seriam aquelas como às presentes na 

Constituição Federal e as políticas nacionais citadas, “cujo horizonte temporal é medido em 

décadas”, ou seja, de aplicação contínua e longínqua e objetivos amplos e não imediatos; e as 

políticas de governo seriam aquelas “que se realizam como partes de um programa maior”, 

assim, presentes em um nível operacional menor, com objetivos mais específicos e imediatos 

e que contribuem para a aproximação dos alvos almejados nas políticas de Estado, como 

políticas públicas elaboradas para lidar com o problema dos resíduos sólidos dentro de um 

município (BUCCI, 2006, pp. 18-20). 

 

Posto isto, ressalta-se que o tema das políticas públicas é de vital importância para o 

Direito Ambiental Econômico especialmente, eis que como expusemos, há que se ter um 

equilíbrio entre manutenção da estabilidade e mudança ou transformação; portanto, deve 

haver uma postura do Estado de foco em planejamento e desenvolvimento de técnica de 

previsão para que as políticas elaboradas sejam eficientes e estáveis, requerendo o mínimo de 

alterações futuras. É o que aponta Eros Grau, ao mencionar Fábio Konder Comparato, quando 

escreve sobre a necessidade de adoção do government by policies no lugar do government by 

law (GRAU, 2010, pp. 346-347), eis que é uma forma mais compatível de governo sob a 

égide de nossa Constituição de natureza dirigente. 

 

O government by law puro é análogo à superada visão ambientalista de mera 

imposição de restrições, com foco absoluto, portanto, nos instrumentos de comando e 
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controle; uma visão em que se demandava o cumprimento das normas postas – ainda que com 

a boa intenção da preservação ambiental – sem a atenção para a efetividade das mesmas, quer 

com relação ao seu cumprimento, quer com relação aos efeitos negativos sobre outras áreas 

como a social e a econômica. O government by policies, como já diz o nome, é uma visão 

mais moderna, fundamentada na ideia de fazer políticas – no sentido de policy – públicas, ou 

seja, elaborando-se normas dentro de uma política de planejamento, com previsão de 

efetividade e dentro de um sistema conciso, de modo a não se considerar a norma 

isoladamente. É esta última uma abordagem inegavelmente melhor e, como se verá em 

capítulos posteriores, essencial ao melhor uso, conjunto, dos instrumentos de comando e 

controle e dos instrumentos econômicos que estão à disposição do poder público. 

  

 Essa definição do govenment by policies demonstra a necessidade, todavia, de nos 

aprofundarmos nos elementos mais básicos do que constitui uma política pública, eis que, 

como se pode perceber, ela envolve uma elaboração coordenada de normas; destarte, diferente 

do que verificamos na praxe do uso do termo “política” no Direito, as políticas públicas 

envolvem normas e, portanto, leis como uma política estadual de recursos sólidos ou a política 

nacional de mudanças climáticas não constituem, por si só, políticas públicas.  

 

 Outro ponto que devemos levantar antes de definir “política pública” é o de Bucci, que 

logo no início do livro que organiza arrisca dizer – após extensa análise, que aqui não cabe 

levantar – que “não há propriamente um conceito jurídico [de políticas públicas], uma vez 

que as categorias que estruturam o conceito são próprias ou da política ou da administração 

pública” (BUCCI, 2006, p. 47) (grifo nosso). 

 

A mesma autora define política pública como: 

 

(...) um programa ou quadro de ação governamental, [que] 

consiste num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), 

cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do 

governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem 

pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito.  

(BUCCI, 2006, p. 14) 

 

 E Bobbio menciona que o conceito de política “é habitualmente empregado para 

indicar atividade ou conjunto de atividades que têm de algum modo, como termo de 
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referência, a polis, isto é, o Estado” (BOBBIO, 2000, p. 160). Assim, há uma clara linha de 

que as políticas públicas são compostas por uma diversidade de elementos direcionados para a 

obtenção de um fim. 

 

Comparato também reforça essa definição de política pública, distinta da praxe do 

Direito, ao escrever: 

 

(...) se a política deve ser claramente distinguida das normas e 

dos atos, é preciso reconhecer que ela acaba por englobá-los 

como seus componentes. É que a política aparece, antes de 

tudo, como uma atividade, isto é, um conjunto organizado de 

normas e atos tendentes à realização de um objetivo 

determinado. (COMPARATO, 1997, p. 353) 

 

Desse modo, leis-quadro e normas gerais que clamam dispor, estabelecer ou criar 

alguma política pública são, em verdade, uma forma de instrumentalização das políticas a que 

se referem e junto a outros atos – como programas e planos – as compõem. É essencial essa 

distinção para a melhor compreensão do presente trabalho e seu entendimento é também útil 

para que se evitem conclusões absurdas como a de que previamente à edição de leis como a 

Lei Nº 9.433/97 ou a Lei Nº 12.305/10 o Brasil não possuiria políticas públicas referentes a 

recursos hídricos ou resíduos sólidos. 

 

Finalmente, deduz-se facilmente dessa definição de políticas públicas que uma política 

pública ambiental é conjunto de normas e atos – programas, planos, projetos etc. – do poder 

público coordenados com objetivos específicos de melhoria de alguma parcela do meio 

ambiente governada pelo Estado e que provém os meios para atingi-los. 

  

4 Avaliação Custo-benefício (ACB) e Avaliação Custo-efetividade (ACE) 

 Um dos grandes fatores limitadores da implementação pura e simples de uma política 

pública é o seu custo. Os fundos dos cofres públicos não são ilimitados, certas áreas do 

governo merecem maior direcionamento de recursos que outras e a perspectiva de aumento de 

tributação para angariar recursos para qualquer fim é algo terrível aos olhos do povo – 

especialmente para o povo brasileiro, que já sofre com uma das maiores, senão a maior, carga 

tributária do mundo. 
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 Assim, um dos maiores desafios do gestor público é a pura administração dos recursos 

estatais para o fim de maximização da efetividade de seus investimentos, eis que a conversão 

de recursos para uma política pública de efetividade baixa pode significar a falta de 

provimento para uma política outra de resultados ótimos; de forma que o custeio de políticas 

públicas pouco efetivas pode provar-se quase tão danoso quanto o investimento em políticas 

públicas não efetivas. 

 

 Dessa natureza de direcionamento de recursos e do costume e maior facilidade de se 

lidar com a noção de valores quantificáveis como a valoração econômica, adota-se 

tradicionalmente na elaboração e avaliação de políticas públicas o modelo de análise custo-

benefício. 

 

 O modelo de análise de custo-benefício se trata da averiguação quanto à entrada e a 

saída de valores de modo que se procura simplesmente o ponto ótimo em que haja maior 

entrada de valores do que saída. Todavia, logo se verifica um problema neste tipo de análise, 

eis que a noção de ponto ótimo representa a igualdade entre custo marginal e benefício 

marginal, assim, a avaliação de uma política pública ambiental que se dê por esse método de 

análise será intrinsecamente limitada em sua eficácia, pois como bem expressa D. E. James: 

 

Se as análises de custo-benefício são propriamente aplicadas 

para a elaboração de programas e projetos de desenvolvimento 

conjuntamente com estratégias de gerenciamento de recursos e 

proteção de recursos (à medida que conduza à construção de 

benefícios econômicos) serão estes realizados até o ponto em 

que o benefício marginal obtido com a proteção for igual ao 

custo marginal da proteção
14. 

 

Ademais, como mencionado, na realização desta análise há a preferência pela 

utilização de valores quantificáveis – como, por exemplo, valores monetários – em ambos os 

lados da equação, eis que para a percepção de qual valor é superior, é conveniente a 

comparação entre dois valores do mesmo tipo. Assim, na implementação de políticas públicas 

ambientais muitas vezes tenta-se quantificar os benefícios ambientais com noções como a de 

                                                
14 D. E., James. apud DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, 

p.117. 
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redução de gastos em proteção ou fiscalização de certas áreas para fins de averiguação quanto 

à superação ou não dos custos – que, por sua vez, tendem a ser facilmente quantificáveis. 

 

 Essa tentativa de quantificação dos benefícios ambientais é, todavia, infeliz, eis que 

grande parte do valor dos bens ambientais não é quantificável – como o valor estético de uma 

paisagem natural ou seu valor cultural, por exemplo – e ainda aqueles bens que possuem valor 

econômico não podem ser facilmente tomados pelo administrador por essa medida, pois como 

argumentamos em subcapítulo anterior, a avaliação do valor econômico é dependente da 

lógica do mercado e esta se provou incapaz de estabelecer um valor adequado aos bens 

ambientais, eis que ignora grande parcela de seu valor total – que agrega o valor social, 

ambiental, cultural etc.. 

 

Cristiane Derani menciona este problema de valoração ambiental e dificuldade de 

contabilização para a medição de um ponto ótimo ao referir-se ao princípio da eficiência da 

teoria neoclássica da Economia: 

 

(...) esta otimização é impossível, quando não se pode 

determinar pela preferência individual o valor dos recursos 

naturais. Como procurei demonstrar, o valor da natureza, na 

economia moderna, não pode jamais ser atribuído na relação de 

mercado movimentada pela lei da oferta e da procura 

(DERANI, 2008, p. 116). 

 

 Dessa maneira, inutiliza-se o instrumento da análise de custo-benefício para avaliação 

na implementação de políticas públicas ambientais, pois sem o uso de uma valoração 

quantificada como a de valor econômico, resta difícil ou até mesmo impossível a averiguação 

precisa do ponto de superação do valor benefício sobre o valor custo. Aqui, a sumarização dos 

problemas da análise de custo-benefício de Alier e Jusmet nos parece adequada: 

 

Trata-se de somar custos e benefícios (atualizados), e de 

comparar ambos, o que nos permitirá saber se o projeto implica 

ou não em uma melhora, se o benefício líquido total é ou não 

positivo. 

 

Embora a ideia seja simples, os problemas teóricos e práticos 

que se posa são enormes e, em nossa opinião, dificilmente 
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solucionáveis sem uma forte dose de arbitrariedade. Alguns 

dos números que se necessita partem de dados de mercado e, 

portanto, aparecem em unidades monetárias (...). Não há que se 

olvidar, todavia, que posto que falamos de uma técnica que se 

utiliza com fins normativos (decidir se um projeto é ou não 

socialmente benéfico ou decidir entre projetos alternativos), 

não é evidente que tenhamos que dar por bons uns preços de 

mercado que dependem da distribuição da renda, de que os 

mercados sejam mais ou menos competitivos e que, ademais, 

não incorporam “externalidades”. Pode pensar-se, por 

exemplo, que se existe desemprego, o custo social de empregar 

um trabalhador será inferior a seu salário, o que se incorporaria 

(e de fato às vezes se incorpora) à análise custo-benefício. 

 

Em qualquer caso o ponto mais problemático é valorar os bens 

para os quais não existe um mercado. (...) Existem técnicas 

para monetizar o valor de ditos bens, mas antes de ver em que 

consistem e quais são suas fortes limitações, nos referiremos a 

dois problemas fundamentais. As decisões de política 

ambiental se caracterizam frequentemente porque, levando-se 

em conta o presente, têm impacto futuro (em alguns casos, 

inclusive, supõem efeitos irreversíveis) e também pelo elevado 

grau de incerteza em relação a suas consequências.15 

 

 Assim, propõe-se utilizar a forma de análise de custo-efetividade, eis que nos parece a 

mais adequada ao caso das políticas públicas ambientais. Em tal análise parte-se da premissa 

de que à medida que se busca implementar deve ser suficientemente efetiva para que se 

                                                
15 “Se trata de sumar costes y benefícios (actualizados), y de comparar ambos, lo que nos permitirá saber 

si el proyecto implica o no uma mejora, si el beneficio neto total es o no positivo. 

Aunque la idea es sencilla, los problemas teóricos y prácticos que se plantean son enormes y, en nuestra opinión, 

insalvables sin uma fuerte dosis de arbitrariedad. Algunos de los números que se necesitan parten de los datos de 

mercado y, por tanto, aparecen en unidade monetárias (...). No hay que olvidar, sin embargo, que puesto que 

hablamos de uma técnica que se utiliza con fines normativos (decidir si un proyecto es o no socialmente 

beneficioso o decidir entre proyectos alternativos), no es evidente que tengamos que dar por buenos unos precios 

de mercado que dependen de la distribución del ingresso, de que los mercados sean más o menos competitivos y 
que, además, no incorporan “externalidades”. Puede pensarse, por ejemplo, que si existe desempleo, el coste 

social de emplear a um trabajador será inferior a su salario, lo que se incorporaria (y de hecho a veces se 

incorpora) al análisis coste-beneficio. 

Em cualquier caso el punto más problemático es valorar los bienes para los cuales no existe um mercado. (...) 

Existen técnicas para monetizar el valor de dichos bienes, pero antes de ver em qué consisten y cuáles  son sus 

flertes limitaciones, nos referiremos a dos problemas fundamentales. Las decisiones de política a,biental se 

caracterizan frecuentemente porque, tomándose em el presente, tienen impacto futuro (em algunos casos, 

incluso, suponen efectos irreversibles) y también por el elevado grado de incertidumbre respecto a sus 

consecuencias.” In ALIER; JUSMET, 2001, pp. 194-195. 
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atinjam seus objetivos e, somente após isso, averígua-se a forma menos custosa de se fazê-lo. 

A abordagem é diferenciada, portanto, pois parte-se do resultado desejado ou requerido – no 

caso das políticas públicas ambientais, lembre-se, determinado por um processo 

multidisciplinar adequado – e então se prossegue para avaliar a forma menos custosa de 

realizá-lo, sendo o resultado-alvo, portanto, fixo; ao passo que, na avaliação custo-benefício, a 

meta poderá ser alterada (ou até mesmo definida) em meio ao processo de sopesamento de 

custos e benefícios. 

 

 Logo se percebem as vantagens deste novo modelo sobre o anterior, eis que, além dos 

listados problemas intrínsecos do processo de avaliação custo-benefício; nesse modelo, por 

vezes, será difícil a opção por uma medida suficientemente eficaz, pois se baseia em uma 

comparação de valores econômicos, que é influenciada pela lógica de mercado que “privilegia 

projetos de baixo custo e, portanto, com contribuições medíocres ao desenvolvimento 

sustentável do país onde são implantados” (NUSDEO, 2012, p. 79). Destarte, mais 

preocupante ainda se mostram os casos em que as diversas situações ambientais em que se 

requeira a opção por uma medida mais custosa, que ultrapasse o ponto em que se começa a 

ter uma situação de retornos decrescentes. 

 

Para fins ilustrativos, imagine-se uma situação absolutamente hipotética – e de valores 

simplificados para mais fácil entendimento – em que se avalie o custo de preservação e 

fiscalização de mil metros quadrados de uma floresta em um valor de mil reais por mês e uma 

tendência de crescimento exponencial dos custos de fiscalização superior ao do valor 

atribuído aos benefícios, de modo que a proteção de dez mil metros quadrados da mesma 

floresta custe aproximadamente dez mil reais por mês, mas a proteção de cem mil metros 

quadrados passe a custar duzentos mil reais por mês – portanto, na primeira situação a relação 

é de um real mensal por metro quadrado e na segunda aproximadamente a mesma proporção, 

mas na terceira a relação é de dois reais mensais por metro quadrado – portanto, o dobro. 

Neste caso, se provada em análise científica a necessidade de se preservar todos estes cem mil 

metros quadrados da floresta, a análise de custo-efetividade permitiria facilmente a 

justificativa pela terceira situação, pois se partiria do ponto de que é vital o atingimento dessa 

meta e então buscar-se-ia a forma menos custosa para implementá-la. Se utilizada a análise 

custo-benefício dificilmente se justificaria a escolha da terceira situação, eis que no 

sopesamento de custos e benefícios (e aqui novamente relembramos o problema da valoração 

dos benefícios ambientais) ao se ter custos que crescem mais rapidamente que os benefícios 
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(situação comumente referida como de diminishing returns dentre os economistas) tem-se 

uma propensão natural a evitar maiores investimentos e, portanto, ainda que inicialmente se 

tenha definido como essencial a preservação de todos os cem mil metros quadrados da 

floresta, provavelmente haverá uma alteração dessa meta para a proteção de uma área menor, 

que simbolize uma melhor proporção custo-benefício. 

 

Não é tão difícil imaginar situações que se encaixem no perfil exposto, eis que fatores 

como o da abrangência de uma floresta podem mudar significativamente os custos de sua 

proteção de modo não linear. Dois casos que se imagina são, por exemplo, que ao se aumentar 

o tamanho da área a ser protegida talvez seja necessário realizar a subdivisão da área para um 

melhor controle e então seja necessária a criação de uma nova subdivisão específica do órgão 

fiscalizador ou que a opção pela proteção de uma área menor possa ser realizada através de 

patrulhas, mas que ao se decidir pela necessidade de se proteger uma área maior, pode ser 

necessário o uso de tecnologias mais avançadas para a detecção da ocorrência de 

irregularidades. 

 

O argumento que melhor ilustra a diferença da procedência entre uma análise de custo-

benefício e de custo-efetividade na implementação de políticas públicas ambientais, porém, se 

verifica no lidar com o limite dos recursos públicos. No caso da análise custo-benefício 

muitas vezes se absterá de implementar uma política pública ambiental independentemente de 

seus prospectos resultados devido ao seu elevado custo, de modo que medidas que possam ser 

absolutamente necessárias poderão ser obstadas pelo argumento excessivamente utilizado de 

reserva do possível. Contudo, no caso da análise de custo-efetividade, ao se partir do 

pressuposto de que o objetivo da política proposta precisa ser atingido, se incentivará a 

criatividade na administração dos recursos ou até na forma como podem ser aplicados os 

recursos, de modo que dado o caráter de essencialidade do atingimento da meta se verificará a 

possibilidade de realocação de recursos de outros setores ou tentará se aproximar do objetivo-

alvo o máximo possível no momento, para posteriormente se realizar maiores progressos – ao 

invés de simplesmente abster-se da implementação da política pública –, ou até mesmo se 

verificará verdadeira necessidade de angariar maiores recursos para a implementação da 

política, apesar de sempre se apresentar esta como uma opção difícil. 

 

Ademais, acrescenta-se ainda que a análise de custo-efetividade comporta mais 

facilmente elementos outros abrangidos pelo conceito de efetividade, como a noção de 
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temporalidade no atingimento das metas. Assim, na avaliação de duas propostas de políticas 

públicas que pretendam chegar aos mesmos resultados com custos diferentes, nem sempre 

prevalecerá a que possuir o menor custo, eis que a opção de menor custo pode apresentar-se 

como demasiadamente demorada para uma situação de relativa urgência e, logo, pode provar-

se menos efetiva do que se requer. 

 

Por fim, embora possa parecer que a análise de custo-efetividade seja excessivamente 

inflexível, eis que envolve rigidez após a escolha de uma meta, ressalta-se que não é esse o 

caso. Não obstante tenha esse caráter de partir da premissa de que o resultado pretendido deva 

ser atingido em sua totalidade e, possivelmente, o deva sê-lo também no tempo e da forma 

prescritas (dependendo do caso), sem a possibilidade (salvo excepcional) de sua alteração em 

meio ao processo de avaliação de custos e medidas de implementação, deve-se ter em mente 

que esse método deverá vir aliado de um processo adequadamente rigoroso de 

estabelecimento desse resultado-alvo, de modo que este, em si, seja bem escolhido – seja 

verdadeiramente necessário, essencial, realisticamente atingível etc.. Assim, a adoção da 

análise custo-efetividade na elaboração de políticas públicas ambientais por si só incentiva 

também uma maior ênfase em planejamento adequado – que constitui um elemento 

importante da elaboração de políticas públicas ambientais, que abordaremos mais ao fim do 

trabalho –, eis que sua utilização devida depende deste. 

 

 

5 O Ideal das Políticas Públicas Ambientais 

A noção de boa implementação de uma política pública comporta a ideia de sua 

avaliação não somente posterior, mas também durante a sua criação, para que seja realizada 

conforme se julga que produzirá melhores efeitos; assim, fala-se, em verdade, de 

planejamento, que pode ser considerado como uma forma de pré-avaliação baseada nas 

informações que se tem em termos de previsão. 

 

De início, cabe então expor a relação que traz Secchi dos cinco critérios que considera 

como principais para a avaliação de uma política pública; que assim revelam os cinco 

aspectos aos quais se deverá dar atenção na elaboração de tais políticas. São: 

 

Economicidade: refere-se ao nível de utilização de recursos 

(inputs). 
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Eficiência econômica: trata da relação entre inputs (recursos 

utilizados) e outputs (produtividade). 

Eficiência administrativa: trata do seguimento de prescrições, 

ou seja, do nível de conformação da execução a métodos 

preestabelecidos. 

Eficácia: corresponde ao nível de alcance de metas ou 

objetivos preestabelecidos. 

Equidade: trata da homogeneidade de distribuição de 

benefícios (ou punições) entre os destinatários de uma política 

pública. (SECCHI, 2010, p. 50) 

 

Tratando-se em nosso caso de políticas públicas de ordem ambiental; considera-se 

caso específico e direcionado, portanto, com uma tendência de maior foco no aspecto da 

eficácia; cujos objetivos serão, logicamente, focados na preservação do meio ambiente. Com 

certeza toda política pública requer ao menos um mínimo nível de eficácia, contudo, 

considera-se que a política pública ambiental, dado o caráter de relativa urgência – nem 

sempre temporal, mas também no sentido de prevenção, de que algo não pode ocorrer, sob 

pena de gerar uma situação irreversível – das questões com que frequentemente lida e a 

fragilidade do bem que se protege, tende a demandar que se extraia a máxima eficácia – ou 

seja, o cumprimento total de seus objetivos. Assim, muitas políticas públicas possuem metas 

decorrentes de um almejo da administração e da sociedade – como crescer o PIB nacional em 

X% –, mas boa parte das metas de políticas públicas ambientais decorre de uma necessidade; 

dessa forma, devem ser cumpridas sob pena de ocorrerem consequências graves – como 

reduzir o desmatamento de certas áreas em Y%, sob pena de que a vegetação seja 

absolutamente incapaz de se recuperar. 

 

Obviamente não se ignora o interesse na eficácia de políticas públicas outras que não 

estas últimas, porém, como mencionado, as políticas públicas ambientais tendem a possuir um 

maior foco neste fator, ao passo que as demais tendem a possibilitar uma abordagem mais 

equilibrada. Os fundamentos de tal afirmação podem ser verificados na forma de abordagem 

da regulamentação dos problemas relacionados às diferentes áreas da sociedade. Conquanto 

se tenha uma imensa e diversa gama de abordagens, como bem se sabe, a área do Direito 

Ambiental é aquela que é mais pautada pela ênfase na prevenção; isso ocorre, pois seu objeto 

principal sofre do maior risco de ocorrência de situações irreversíveis – fruto de nossa 

incompleta compreensão das complexidades da natureza. Outras áreas da sociedade, como 
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aquelas ligadas à economia ou às questões sociais também possuem situações que dependam 

de resultados ótimos e preventivos (na primeira, se uma política pública econômica não for 

suficientemente eficaz pode-se ter uma quebra na bolsa de valores e, na segunda, a ausência 

de uma política social que provida solução eficaz contra a eventualidade de doenças 

epidêmicas pode gerar graves consequências irreversíveis), contudo, tendem a não serem tão 

definidas por essa necessidade de prevenção como ocorre com a área ambiental. 

 

Em suma, não se está afirmando que a área ambiental é mais importante que as 

demais, apenas que a mesma demanda uma abordagem diferenciada, eis que muitas vezes as 

políticas públicas que a compõem devem ser exatamente tão eficazes quanto prescrito na 

definição dos objetivos da política pública. Se determinado como necessário a proteção de um 

bioma, se esse bioma for destruído não há reparação; ao passo que, se determinada a 

necessidade de auxílio ao mercado automobilístico, se não forem tão eficazes quanto se 

espera a medida poderá posteriormente ainda ser restaurado o mercado; e se determinada a tão 

importante necessidade de construir certo número de habitações populares, se a política 

pública referente a esta questão não for eficaz o suficiente para fazê-lo, embora lamentável, 

ainda não se terá uma situação irreversível. Assim, as políticas públicas ambientais devem em 

sua maioria requerer uma eficácia mínima16, enquanto àquelas referentes a outros setores da 

sociedade tendem a aceitar resultados mais maleáveis e, portanto, tendem a ser mais 

compatíveis com análises como a de custo-benefício. 

 

A verificação desta diferença se prova importante ao se analisar os demais fatores, 

como a relação entre eficiência econômica e economicidade. Estes dois fatores relacionam-se, 

respectivamente, a uma análise custo-benefício interna da política pública e uma externa, 

relativa ao orçamento governamental. A análise da eficiência econômica demonstra se uma 

política pública é ou não custosa relativamente, assim, se verifica se a política pública produz 

ou não resultados suficientes com relação ao investimento de recursos – humanos, 

financeiros, materiais etc. – que demanda; porém ao se analisar a economicidade de uma 

política pública economicamente eficiente, pode-se verificar que é muito custosa em termos 

absolutos e, portanto, pode ser considerada insuportável ao orçamento público, ainda que 

eficiente seja. Aqui retomamos a diferença que se ressaltou anteriormente com relação às 

políticas públicas ambientais, eis que, embora constitua uma situação não ideal e, logo, 

                                                
16 Note-se que não se afirma que é o que necessariamente ocorre, mas o que deve ocorrer. 
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indesejável, uma meta estabelecida em sede de política pública ambiental pode, em caso que 

não se encontre alternativa, ser tão essencial que justifique a implementação da política ainda 

que desprovida de bons níveis de economicidade ou eficiência econômica – algo cuja maior 

aproximação em políticas públicas de outros setores encontra-se em algumas políticas de 

cunho social, por exemplo, eis que, como as ambientais, tendem a serem mais vitais que as de 

cunho econômico. 

 

Quanto ao fator da atenção à eficiência administrativa de políticas públicas, crê-se que 

contribui para a abordagem que se toma no presente trabalho ao tratar das políticas públicas 

ambientais, eis que embora trabalhemos muito com a ideia da utilização de instrumentos 

econômicos – cujo uso ainda pode ser considerado recente na história da administração pátria 

–, também ressaltamos a necessidade da manutenção e equilíbrio com os, já mais 

estabelecidos, instrumentos de comando e controle; de modo que pauta-se por uma 

abordagem menos transformadora e que se faça um novo uso dessas estruturas 

preestabelecidas. 

 

O prisma da equidade é um que se prova como de análise mais complexa ao se tratar 

de políticas públicas ambientais, eis que verificamos problema análogo ao que se tem na ideia 

de preservação da livre concorrência no mercado. Há em ambos uma tendência para a 

confusão com um conceito simplista de igualdade.  

 

No caso da preservação da livre concorrência no mercado com relação à imposição de 

medidas de restrição ambiental, há alarme com a ideia de que se imponha, por exemplo, o 

dever de utilizar certo equipamento específico, mais sustentável, no processo produtivo, pois 

se afirma que aquelas empresas que não fazem o uso deste equipamento incorrerão em 

prejuízos que não afetarão aquelas que já utilizam o equipamento, de modo que se crê que 

haverá uma injusta atribuição de vantagem para seus competidores – não se conformando, por 

essa lógica, também com a ideia de equidade. Porém, o lidar com a ideia de equidade das 

políticas públicas e a livre concorrência deve ocorrer através de lógica similar à presente no 

clássico princípio da isonomia do Direito, de que para haver a igualdade que se busca – 

jurídica, no caso do princípio – tratam-se desigualmente os desiguais, na exata medida de sua 

desigualdade. Assim, para que haja homogeneidade da distribuição de benefícios e punições, 

cabe atribuir maiores punições àqueles que já se beneficiam em cenários incoerentes com a 

diretiva constitucional e, logo, governamental, de proteção ambiental – por exemplo, aqueles 
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que lucram com níveis inadequados de poluição –, bem como atribuir maiores benefícios 

àqueles que de iniciativa própria optaram por se adiantar na busca por equipamentos mais 

sustentáveis, como no caso ilustrado, assim, já tendo sofrido os mesmos prejuízos a que 

incorrerão as empresas que serão forçadas por lei à compra de novos equipamentos. 

 

Conclui-se, por fim, com a ideia de que às políticas públicas ambientais cabe a defesa 

do meio ambiente. É esta uma assertiva óbvia e redundante, porém, merecedora de atenção – 

especialmente no cenário político brasileiro. Ao fazer esta afirmação pretende-se ressaltar que 

embora caiba respeito às vertentes social e econômica, não há que se direcionar toda política 

pública para a solução de todos os aspectos do desenvolvimento sustentável, ainda mais ao se 

tratar de políticas públicas de menor âmbito operacional. A cada, digamos, micropolítica 

incorporada em um plano macropolítico, cabe seu papel e é junto às demais que assegurará a 

atenção a todos os aspectos necessários; destarte, não se deve, a pretexto de desenvolvimento 

sustentável, deixar de implementar uma medida ambiental com padrões ambientais muito 

restritivos quando a ocasião a requerer, sob pena de sempre implementar-se “meias 

medidas”, ao tentar agradar os interesses de todos os lados em todas as políticas públicas e, ao 

final, restarem apenas medidas ineficazes que em verdade desagradam ambos os lados da 

questão. Há espaço, portanto, para a prevalência de um aspecto sobre o outro na análise de 

cada caso, de modo que a homogeneidade do tratamento dos três pilares clássicos do 

desenvolvimento sustentável se revelará muito mais no âmbito das mencionadas políticas de 

Estado e muito menos no das políticas de governo. 

 

6 A Falácia do Ambientalismo Estagnador do Desenvolvimento 

 Uma das maiores falácias proferidas por empresários e economistas conservadores17 é 

o argumento de que a luta pela proteção ambiental constantemente se opõe à ideia de 

desenvolvimento e de que os ambientalistas, se pudessem, optariam por uma aproximação às 

raízes pré-capitalistas. 

 

 Embora claramente exagerada a afirmativa descrita, é interessante analisar a ideia de 

que o movimento ambiental – com a exceção de seus maiores extremos – contribui para uma 

estagnação do desenvolvimento. 

 

                                                
17 Expressão utilizada, aqui, como oposta à noção que será tratada de empreendedores. 
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 Pelo que foi tratado previamente no presente trabalho, já se verifica exatamente a 

situação contrária, sendo um exemplo especial disto exatamente o inovador campo 

tecnológico; eis que a frente ambiental tende a clamar pela adoção de tecnologias cada vez 

mais modernas – e em muitos casos até imediatamente mais custo-eficientes – e pelo seu uso 

mais amplo o possível. 

 

 E este não é o único exemplo; a luta pela adoção de novas técnicas de produção e a 

ideia de criação (ou descoberta) de novos mercados muitas vezes parte de uma vertente 

ambiental. E isto é o esperado, pois o mercado consumidor progride cada vez mais para a 

exigência de “produtos verdes”, que, portanto, demandam inovações do mercado. Não se 

pode ignorar também a noção de que abordagens ambientalistas são naturalmente aliadas da 

eficiência, pois se baseiam em ideias como a de menor uso de insumos para igual ou maior 

produção e a de que se produzam menos resíduos, de modo que se tenham menos gastos ao se 

lidar com a disposição final de resíduos. 

 

 É, portanto, a frente ambiental, ao contrário do que se poderia pensar, aliada do 

empreendedorismo e não da estagnação desenvolvimentista; e como bem coloca Schumpeter 

ao se manifestar sobre a função do empreendedorismo na economia: 

 

O outro ponto de vista útil a conseguir uma compreensão 

realística da função empreendedora aparece quando tentamos 

analisar a natureza e as fontes dos ganhos do 

empreendedorismo bem sucedido. Isto pode ser feito de várias 

maneiras, por exemplo, analisando-se as fontes de um número 

suficiente de fortunas industriais. Constata-se imediatamente 

que a atividade industrial conduzida em moldes 

estabelecidos e por métodos estabelecidos dificilmente gera 

retornos que são muito maiores do que é necessário para 

assegurar o fornecimento dos fatores necessários. Ademais, 

constata-se que a capacidade de ganho de quase qualquer 

indústria definha após um tempo que varia de alguns meses 

para algumas décadas. E, finalmente, constata-se que os 

maiores ganhos superavitários são geralmente gerados em 
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novas indústrias ou por empresas que são as primeiras em 

seu campo.
18

 (grifo nosso) 

 

 Assim, a estabilidade do mercado a que nos referimos em capítulos anteriores não só 

deve, como o será inevitavelmente, segundo o autor, transformada pelo empreendedorismo 

após certo período de tempo, conforme as atividades que se encontrem estagnadas 

gradualmente definham – em passos variados, umas mais lentas outras menos. 

 

7 Políticas Públicas Ambientais e a Indução para o Empreendedorismo 

 Cabe aqui, inicialmente, uma análise do que envolve o conceito de empreendedorismo 

na abordagem que faremos, eis que a expressão em si é carregada de muitas preconcepções. 

 

 Primeiramente, há que se dissociar a ideia de risco – aqui, risco significativo, eis que 

risco puro e simples está presente em todas as decisões da vida – da expressão tratada, pois, 

embora ocasionalmente caminhem juntos, não é necessariamente da essência do 

empreendedorismo a tomada de riscos. Para fins de ilustração dessa afirmativa, basta que se 

imagine a existência de uma parcela de mercado relativamente intocada e a percepção, por 

parte de um empresário astuto, dessa existência e de como atingi-la. A situação ilustrada 

apresenta risco negligenciável, eis que não se trata sequer de um mercado novo – intestado – e 

sim de uma parcela diferenciada de um mercado pré-existente, mas que não está sendo 

devidamente atendida. Tal ocorrência é mais frequente do que se imagina, eis que o medo de 

se incorrer em riscos significativos acaba por gerar uma atuação tendenciosa e repetitiva, 

ignorando-se oportunidades como as referidas. 

  

 Ainda, há que se afirmar que o empreendedor não é em essência aquele que incorre 

nos maiores riscos financeiros, eis que não se iguala necessariamente ao capitalista; assim, 

pode o empreendedor ser unicamente administrador de uma empresa ou um empresário 

amplamente financiado ou subsidiado na atividade em que empreende – o que nos interessará 

                                                
18 “The other standpoint from which to get a realistic understanding of the entrepreneurial function comes 

into view when we try to analyze the nature and sources of the gains that attend successful entrepreneurship. 

This can be done in many ways, for instance, by analyzing the sources of a sufficient number of industrial 

fortunes. We find immediately that industrial activity in established lines and by established methods hardly ever 

yields returns that are much greater than is necessary to secure the supply of the factors required. Furthermore, 

we find that the earning capacity of almost any industrial concern peters out after a time that varies from a few 

months to a few decades. And, finally, we find that the great surplus gains are in general made in new industries 

or by the firms who are the first in the field.” In: SCHUMPETER, 2002, p. 209. 



42 

 

mais adiante, ao retomarmos ao papel do Estado e das políticas públicas na indução desse 

empreendedorismo. 

 

 A última ressalva que faremos quanto à definição do conceito de empreendedor, ainda, 

é a de que o empreendedor não necessariamente precisa ser um inovador. Schumpeter escreve 

que o empreendedor é aquele que realiza o que se pretende e não necessariamente o que 

inventa (SCHUMPETER, 2002, p. 217), ou seja, basta que o administrador de uma empresa 

decida pela adoção de alguma ideia proposta, por exemplo, por estudiosos econômicos e 

ambientalistas, de mudança para certo processo de produção mais econômico e 

ambientalmente sustentável para que se prove como um empreendedor. 

 

 Definido esse conceito inicial, já se percebe pelo que foi desenvolvido anteriormente 

que o Estado possui diversos instrumentos para que se propulsione o empreendedorismo 

empresarial. Quanto à questão do fator risco, pode ser aliviado por meio de financiamentos e 

subsídios estatais para que o empreendedor tenha menos dependência do capitalista – e, 

assim, libere-se de seu temor a riscos, justificado, porém estagnante –, ou ainda, para que não 

precise ser ou tornar-se um. 

 

 Quanto à questão da inovação e de seu processo de adoção, cabe à regulamentação 

também o papel de direção, de modo que não se deve chegar à implementação de uma política 

de empreendedorismo a fórceps, mas é importante que as exigências dos padrões normativos 

acompanhem o progresso na inovação de técnicas de produção, despejo de resíduos etc. 

sustentáveis, eis que assim fará o poder público com que não se precise esperar chegar ao 

ponto da completa – inevitável no tempo – decadência dos modelos antigos de produção para 

que se empreenda e haja desenvolvimento tanto econômico quanto ambiental – que, como 

explicamos, muitas vezes caminham conjuntamente. 

 

 Ademais, como exposto, o empreendedor não precisa ser um inovador e nem deve o 

Estado lhe exigir essa qualificação; porém, acredita-se que em matéria de produção 

sustentável a quantidade de ideias existentes é hoje rica o suficiente para que o empreendedor 

não só não se encontre em uma situação em que possa inovar facilmente, como ainda terá em 

diversos casos variadas opções de modelos para o empreendimento sustentável à sua 

disposição – oriundos da atual grande criatividade, multidisciplinar e de escopo mundial, das 

frentes de pesquisa voltada para a sustentabilidade ambiental –; podendo, dessa forma, 
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escolher a que melhor lhe convenha. E esta é ainda outra vantagem do incentivo ao 

empreendimento, eis que o empreendimento de sucesso é a prova da viabilidade do modelo 

sustentável que se cria e, logo, demonstra que poderá ser adaptado com mais confiança pelos 

demais sujeitos – lembrando-se ainda que aquele que optou por empreender primeiro em seu 

respectivo campo terá a vantagem de uma maior chance de sucesso no mercado e, portanto, 

não se trata de mera “cobaia” sem recompensas. 

 

 Assim, a visão de que o papel do Estado, por via das políticas públicas ambientais, se 

aproxima de qualquer forma de estagnação do mercado é absurda, eis que se o faz, estará 

agindo de forma errônea. Quanto a essa visão contrária de que compartilhamos, cabe aqui 

colocar a síntese de Perret: 

 

Para corrigir a miopia do mercado, a solução mais lógica 

consiste em integrar os custos ecológicos e sociais nos preços, 

mediante um sistema de taxas. (...) Não poderíamos, todavia, 

nos contentar com isso. Se quisermos que as empresas 

inscrevam suas estratégias na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável, será preciso situá-las num 

âmbito coerente de incentivos econômicos, exigências 

regulamentares e pressões morais. O arsenal de regulamentos 

e incentivos (normas técnicas, subvenções etc.) já desempenha 

um papel importante na evolução dos mercados (...). E isto é 

certamente apenas o começo: cada vez mais “os mercados 

serão criados por decisões políticas” (PERRET, 2011, p. 

106) 

 

 Ao Estado cabe, dessa forma, a indução e direção do mercado para a adoção de 

técnicas sustentáveis; a aceleração da evolução natural do mercado nesse sentido – que é 

lenta devido a sua miopia –, que, portanto, fará com que o mercado, ao acolher o 

empreendedor, se fortifique; bem como o incentivo à criação e viabilização de novos 

mercados baseados fortemente na meta de proteção ambiental. 
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Capítulo 3 Utilização adequada dos Instrumentos de Comando e Controle e 

Instrumentos Econômicos nas Políticas Públicas Ambientais 

 

1 Uso de Comando e Controle v. Instrumentos Econômicos 

Dada a relativa novidade da menção aos instrumentos econômicos na Lei 6.938/81, 

permanece uma divisão de opiniões sobre como e em que casos se deve melhor utilizá-los e, 

portanto, cabe listar os argumentos básicos de dois lados diametralmente opostos – o dos que 

clamam pelo seu maior uso e o dos que os reduzem à aplicação mínima possível –, para que 

expostos, se possa utilizá-los posteriormente, aplicando-os ou debatendo-os em meio à 

discussão própria quanto ao uso de cada instrumento econômico e de comando e controle de 

que trataremos. 

 

É de grande importância o debate sobre a utilização desses instrumentos, eis que 

constituem grande parte dos meios de execução das políticas públicas ambientais – há outros 

instrumentos, como os de comunicação ou de planejamento –, especialmente no lidar com a 

relação em que focamos entre proteção ambiental e manutenção do mercado, e a sua melhor 

utilização é essencial para uma maior eficiência das políticas públicas ambientais que 

compõem. 

 

Por fim, há que se mencionar que embora se utilize a classificação de instrumentos 

como econômicos, de comando e controle, de comunicação, de planejamento etc. para 

facilitação da compreensão sobre a que se refere, não se vê como pertinente a elaboração de 

debate aprofundado sobre a categorização de cada instrumento e, assim, quando utilizadas, 

serão usadas as classificações mais comuns de modo que o texto seja mais didático – por 

exemplo, não se arguirá quanto a classificação do instrumento do seguro ambiental como 

instrumento econômico como está disposto na Lei 6.938/81, embora seja a mesma 

amplamente discutível. 

 

1.1 Argumentos Pró-Incentivos Econômicos 

Como bem se sabe, a política ambiental brasileira tradicionalmente foi pautada pelo 

uso amplamente predominante de instrumentos de comando e controle (NUSDEO, 2012, p. 

98); todavia, foi ela também notória por sua ineficiência para atingir diversas situações com o 

uso excessivo desses instrumentos menos dinâmicos. 
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Casos específicos demandam tratamento diferenciado, porém, uma legislação 

demasiadamente extensa e detalhada limita-se em sua eficiência, tanto quanto à correta 

elaboração de padrões de exigência adequados, quanto à dificuldade de ater-se ao disposto em 

lei, eis que disposto de forma complexa. 

 

Assim, a opção pelo uso dos instrumentos de comando e controle de forma mais geral 

incorre nesse problema de estabelecer exigências iguais para situações diferenciadas. Nusdeo 

bem ilustra este ponto ao exemplificar que “a diferença entre plantas industriais, cujas 

emissões são praticamente incomparáveis, dificulta o estabelecimento dos padrões e deixa de 

incentivar reduções maiores do que a exigida em lei pelos agentes mais eficientes” 

(NUSDEO, 2012, p. 99). 

 

O Brasil é um país de proporções praticamente continentais e, embora grande parte 

dos recursos naturais presentes no país tenham sido devastados – como se verifica, por 

exemplo, na assustadora redução do bioma da Mata Atlântica –, ainda permanece 

considerável riqueza natural e, consequentemente, uma ampla área do território nacional que 

requer proteção. 

 

Deste fato, exsurge o segundo argumento pela ineficácia do comando e controle, qual 

seja, a complexidade logística advinda da necessidade de se fiscalizar uma quase infinidade 

de áreas que requerem proteção, de diversos biomas; e, algumas delas, imensas e pouco 

populadas como a Floresta Amazônica. 

 

A necessidade de se controlar o seguimento pelos particulares das restrições 

ambientais estabelecidas e de se impor o seu cumprimento demanda ainda, não só 

coordenação, como também um imenso dispêndio de recursos – humanos e financeiros – e, 

portanto, crê-se mais viável o uso de incentivos econômicos para que, através de recompensa, 

se gere o almejo pelo seguimento dos padrões de proteção estabelecidos. Novamente, 

direcionamo-nos para os apontamentos de Ana Maria de Oliveira Nusdeo, que afirma que “a 

fiscalização para garantir a obediência aos padrões de emissão deve ser intensa, o que é 

custoso ao Poder Público. Com efeito, a baixa probabilidade de detecção incentiva o 

descumprimento da norma.” (NUSDEO, 2012, p. 99) 
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O terceiro argumento mais utilizado para uma maior adoção de instrumentos 

econômicos, é a possibilidade que eles dispõem de atingir-se um nível de proteção ambiental 

superior ao que a utilização unicamente de instrumentos de comando e controle possibilita. 

 

Não obstante seja possível a exigência em lei de padrões de preservação ambiental 

ótimos, a experiência nos demonstra que, além de improvável sua aprovação pelo Poder 

Legislativo de modo geral, uma lei que disponha de padrões ambientais extremamente 

rigorosos – ainda que necessários – será fortemente combatida por diversas empresas em 

juízo, descumprida em grande escala e provavelmente acompanhada de fortes impactos 

econômicos negativos. 

 

Já o uso de instrumentos econômicos, afirma-se, pode ser utilizado para que se 

progrida gradualmente em direção a uma realidade de proteção ambiental ótima, 

incentivando-se a melhoria por iniciativa particular, sem que seja de fato exigido pelo Estado 

o cumprimento além do mínimo necessário de proteção ambiental. 

 

1.2 Preocupações Concernentes ao Uso Excessivo de Incentivos Econômicos 

O primeiro argumento contra o uso de instrumentos econômicos para o incentivo da 

proteção ambiental é de que não cabe ao Poder Público recompensar o particular pelo mero 

cumprimento de sua obrigação para com o meio ambiente e a sociedade. 

 

De tal forma, argumenta-se que o uso de instrumentos de comando e controle é mais 

adequado à proteção do meio ambiente na maioria dos casos, eis que a proteção do meio 

ambiente é igualmente dever de todos. Ademais, acrescenta-se que é também do interesse de 

todos; portanto, o particular, assim como o Poder Público, deve agir de modo a preservar o 

meio ambiente em respeito ao interesse da coletividade, incluindo-se aqui o seu próprio 

interesse, sem que seja necessário – ou correto –, dessa forma, o dispêndio de recursos 

públicos, ou a concessão de benefícios outros, para a recompensa de tal conduta. 

 

Os defensores desta linha de pensamento questionam, ainda, os limites desta 

gratificação pelo mero cumprimento do dever legal, eis que não veem diferença entre a 

preservação do meio ambiente como requerido em lei e o simples respeito, por exemplo, a leis 

de trânsito, e consideram a premiação da primeira conduta tão absurda quanto a da segunda. 
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 O segundo comum argumento em favor da manutenção predominante do uso de 

instrumentos de comando e controle para a proteção ambiental em desfavor do uso de 

instrumentos econômicos de incentivo é o de que os primeiros servem um fim educativo e os 

segundos exatamente o contrário. 

 

 Este argumento é uma extensão do primeiro, pois se afirma que, sendo de interesse de 

todos a proteção do meio ambiente, o cumprimento da obrigação que incorre deste interesse 

deve ser espontâneo e incentivado apenas pelo senso de obrigação e coletivismo do indivíduo. 

 

Assim, creem os que se encontram neste lado do debate, que a utilização de 

instrumentos econômicos como motivadores da conduta de proteção ambiental constitui um 

desfavor à educação ambiental, pois um indivíduo que, por exemplo, proteger uma floresta 

apenas em razão do lucro que irá obter, passará a esperar uma recompensa para proteger todos 

os demais aspectos do meio ambiente; gerando, de tal forma, uma situação econômica e 

culturalmente insustentável. 

 

Encerrada essa exposição, vale ressaltar que estes argumentos, tanto quanto os 

dispostos no subcapítulo anterior, serão tratados em meio à análise específica dos diversos 

instrumentos de políticas públicas ambientais e suas correlações nos subcapítulos que se 

seguem. 

 

2 Comando e Controle e o Direcionamento Efetivo do Mercado 

2.1 Uso de Comando e Controle para a Potencialização dos Instrumentos 

Econômicos 

 Primeiramente, há que se ressaltar que uma política pública ambiental que pretenda 

lidar com o mercado não pode ser constituída somente de instrumentos econômicos. É 

inegável o fato de que, embora desprovidos da qualificação “econômicos”, os instrumentos de 

comando e controle afetam a economia tanto quanto os instrumentos econômicos – porém, de 

modo diferenciado –; assim, impossível abster-se de analisa-los no presente trabalho. 

 

 Há, todavia, uma razão maior para a análise destes instrumentos no âmbito de uma 

discussão quanto à elaboração de políticas públicas desse cunho, qual seja, a noção de que a 

melhor implementação de muitos instrumentos econômicos requer uma sólida base de 
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instrumentos de comando e controle e que, ademais, o melhor uso dos instrumentos de 

comando e controle potencializa uma maior efetividade dos instrumentos econômicos. 

 

A exigência de padrões ambientais mínimos é a medida em que se baseia parcela dos 

instrumentos econômicos de incentivo em sua melhor aplicação, eis que beneficiam aqueles 

que adotam medidas de proteção ambiental além daquela determinada em lei. 

 

Há, dessa forma, um balanço entre o nível de exigência legal ambiental e o custo da 

implementação desse tipo de incentivo econômico, de forma que ao se reduzir a exigência 

legal de proteção ambiental normalmente aumenta-se a incidência de casos que serão 

contemplados por um benefício econômico que afeta aqueles que se excedem aos padrões da 

lei; porém, como o nível de exigência legal menor é mais facilmente atingido o quantum do 

benefício do incentivo econômico possivelmente poderá ser inferior e ainda manter-se 

atrativo, mas uma quantidade excessiva de benefícios concedidos ainda pode resultar em um 

custo alto ao Estado mesmo assim. Aumentando-se o nível de exigência legal, há menor 

incidência de casos que ultrapassam a barreira mínima para a concessão desse benefício, 

sendo menos custosa a sua implementação para o poder público; contudo, se muito elevada a 

demanda legal, ela poderá sequer ser cumprida, gerando custos ambos ao poder público e ao 

meio ambiente.  

 

Deve-se, portanto, encontrar um ponto ótimo entre efetividade e custo – aqui, 

novamente, deve ser feita uma análise de custo-efetividade e não custo-benefício, pois a 

segunda pode gerar o erro, em que por muito tempo se incorreu, de crer que a opção pelo uso 

somente do comando e controle é melhor, pois menos custosa a opção, na medida em que não 

demanda investimentos diretos e pretende gerar resultados suficientes; porém, a experiência 

revela que tal abordagem não é suficientemente efetiva, assim, deve-se partir do pressuposto 

de que é necessária uma abordagem conjunta de ambos os tipos de instrumentos, para então 

analisar-se a forma menos custosa de implementá-la. 

 

 Há ainda instrumentos econômicos que possuem uma relação diferente com aqueles de 

comando e controle, quais sejam, instrumentos que não incentivam diretamente a melhora da 

postura ambiental de uma empresa, mas sim indiretamente, ao contribuir, por exemplo, com o 

financiamento da adoção de equipamentos mais modernos e menos poluentes. A relação entre 
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os instrumentos neste caso é mais complexa e, para isto, nos utilizaremos de um exemplo 

hipotético. 

 

 Uma empresa pretende adquirir novos equipamentos para sua atividade. No mercado 

há equipamentos A e B; A é mais barato e mais poluente, B é mais caro e menos poluente. Há 

três fatores que poderão contribuir para a decisão da empresa pelo equipamento B: primeiro, a 

preexistência de uma postura de consciência ambiental da empresa; segundo, a necessidade da 

empresa de, possuindo níveis elevados de poluição e aproximando-se do limite legal, adquirir 

equipamentos menos poluentes; terceiro, a existência de financiamento estatal para a compra 

do equipamento B. 

 

 Com o primeiro fator, a empresa poderá estar disposta a pagar um preço mais elevado 

pelo equipamento B, porém, tal preço pode ainda encontrar-se fora da margem de 

razoabilidade devido, por exemplo, a constituir-se de uma tecnologia muito nova no mercado 

e com pouca adoção. 

 

O segundo fator pode parecer suficiente – a empresa comprará equipamentos menos 

poluentes conforme a necessidade para não ser sancionada –, contudo, sabe-se que nem 

sempre este fator é tão absoluto – do contrário, os instrumentos de comando e controle seriam 

totalmente suficientes à salvaguarda do meio ambiente – e, ademais, busca-se aqui a opção 

ótima pela adoção da tecnologia menos poluente, já que existente e disponível no mercado. 

 

O terceiro fator é o que mais imediatamente nos interessa. À primeira vista, deduz-se 

que para que a existência de financiamento estatal para a compra do equipamento B (menos 

poluente) influencie a empresa a optar por este e não por A, deve o financiamento se dar em 

nível suficiente para que o preço de B ao menos se aproxime de A, de modo que mesmo que 

ainda permaneça um pouco mais caro, o seja em quantia negligenciável ao se fatorar a 

vantagem de se obter um equipamento melhor. Todavia, se o preço inicial do equipamento B 

for muito superior ao do equipamento A, o custo do financiamento estatal para que se atinja a 

meta de tornar a compra do equipamento B atrativa para o empreendedor poderá ser 

excessivo. 

 

 Neste caso revela-se a supra referida relação entre o comando e controle e o 

instrumento econômico de financiamento, eis que a existência de normas mais rígidas que 
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exijam níveis de poluição mais baixos fará com que o financiamento estatal poderá ser menor, 

pois se estará utilizando conjuntamente do segundo e terceiro fatores para incentivar o 

empreendedor à compra do equipamento B.19 

 

 Ademais, acrescenta-se que enquanto uma norma que simplesmente demande a 

utilização do equipamento menos poluente, independentemente dos níveis de poluição da 

empresa como um todo, possa ser considerada excessivamente rígida; se esta vier aliada a 

uma política de financiamento dos equipamentos menos poluentes, será mais razoável e 

portanto melhor aceita. 

 

2.2 A exigência legal de adaptação para uso das melhores técnicas disponíveis 

como exemplo de boa implementação de comando e controle na seara ambiental 

 Uma das noções mais prevalentes que se verifica na seara ambiental é a disparidade 

entre as técnicas que são efetivamente utilizadas no meio industrial e as que estão disponíveis. 

É notório que muitas empresas encontram-se aquém do necessário nível de sustentabilidade 

ambiental e, embora muito seja resultado de uma completa falta de uma política interna de 

disposição de resíduos ou manutenção de segurança, entre outros motivos, muito também 

pode ser atribuído à utilização de técnicas obsoletas. 

 

 Desse fato surge o interesse no uso das chamadas “melhores técnicas disponíveis”; 

uma expressão que revela mais do que se percebe à primeira vista e que exemplifica uma boa 

implementação de comando e controle na proteção do meio ambiente que é ao mesmo tempo 

adequadamente rígida e elaborada com consciência de suas repercussões no mercado. 

 

 Embora se tenha uma mesma ideia geral, a expressão mencionada aparece com 

diversas variáveis. A Resolução CONAMA nº 316/2002, traz em seu artigo 2º, II a definição: 

 

Art. 2º, II - Melhores técnicas disponíveis: o estágio mais 

eficaz e avançado de desenvolvimento das diversas tecnologias 

de tratamento, beneficiamento e de disposição final de 

                                                
19 Cabe novamente ressaltar que não se ignora a importância do fator de conscientização ambiental do 

fator A, contudo, faz-se uma análise de pior caso e curto prazo. 

 

É relevante mencionar também que o que ocorre no caso ilustrado, em que o equipamento menos 

poluente é mais caro, não é o que ocorre em todos os casos, porém, estes não sofrem do problema que aqui se 

analisa. 
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resíduos, bem como das suas atividades e métodos de 

operação, indicando a combinação prática destas técnicas que 

levem à produção de emissões em valores iguais ou inferiores 

aos fixados por esta Resolução, visando eliminar e, onde não 

seja viável, reduzir as emissões em geral, bem como os seus 

efeitos no meio ambiente como um todo. (grifo nosso) 

 

Já a Resolução CONAMA nº 357/2005, fazia menção em seu artigo 24, II, à 

necessidade de se “exigir a melhor tecnologia disponível para o tratamento dos efluentes, 

compatível com as condições do respectivo curso de água superficial, mediante 

fundamentação técnica.” (grifo nosso). E agora, a Resolução CONAMA nº 430/2011 – que 

revogou o referido artigo anterior – faz referência no artigo 3º, II, à exigência de “tecnologia 

ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes, 

compatível com as condições do respectivo corpo receptor.” (grifo nosso) 

 

 Posto isto, percebe-se primeiramente que há o uso das palavras “técnica” e 

“tecnologia” e que a primeira, pela definição da Resolução CONAMA 316/2002 – que 

adaptou o artigo 2º da Diretiva 96/61 do Conselho da Comunidade Europeia – engloba a 

segunda e é, portanto, mais abrangente. Segundo – e mais pertinente ao presente trabalho –, 

verifica-se que a mais recente resolução preocupou-se com o aspecto da viabilidade 

econômica da exigência, eis que a ideia de exigência do uso da melhor tecnologia, pura e 

simplesmente, pode provar-se desarrazoada devido à possibilidade de haver um elevado custo 

desta tecnologia de ponta, porém com uma efetividade não tão superior à de uma tecnologia 

alternativa menos custosa. 

 

 A nova redação do artigo 15 da Lei Estadual nº 1.817/78 de São Paulo, dada pela Lei 

Estadual nº 11.217/02, incluiu a palavra “prática” para formar a expressão “melhor tecnologia 

prática disponível”, na tentativa de solucionar o problema. Contudo, acredita-se que a melhor 

redação da expressão é aquela presente no Environmental Protection Act de 1990 do Reino 

Unido, que na seção 7, subseção 2, “a”, refere-se a “melhores técnicas disponíveis que não 

acarretem custos excessivos” (best available techniques not entailing excessive cost), eis que 

além de utilizar a expressão mais ampla “técnicas”, deixa claro que ainda cabe uma análise de 

viabilidade econômica. 
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 Retoma-se aqui, então, a ideia iniciada no subcapítulo anterior da importância da soma 

de instrumentos de comando e controle e instrumentos econômicos, eis que como já 

mencionado, a presença de uma política de subsídio àquelas empresas que comprovadamente 

não são capazes de realizar a mudança para o uso de técnicas mais avançadas sem sofrer 

prejuízos excessivos – ressalta-se que essa análise deve considerar o médio e longo prazo, eis 

que no curto prazo muitas adaptações poderão significar prejuízos relativamente grandes, 

devido ao período de adaptação – auxiliará na aceitação dos novos padrões de exigência. 

 

 Vale notar, ainda, que não se ignora que haja espaço também para políticas de 

incentivo à adaptação para novas tecnologias através da pura exigência de padrões mais 

rigorosos ao meio ambiente, como menciona Beltrão: 

 

Tradicionalmente, quando são impostos padrões mais rigorosos 

de proteção ao ambiente, há, de imediato, uma grande reação 

dos setores econômicos atingidos, sob o argumento de que 

haverá uma grande elevação nos custos de produção, 

resultando em produtos mais caros ao consumidor. Entretanto, 

a experiência internacional mostra que, em seguida, são 

encontradas novas tecnologias mais baratas que permitem o 

atendimento dos novos padrões ambientais exigidos sem que 

haja um aumento dos custos de produção (BELTRÃO, 2009, p. 

144). 

 

 Porém, a aplicação desta forma de “incentivo por via de imposição de necessidade” é 

menos popular no mercado por ser muito mais agressiva – e, portanto, ressalta-se que deve ser 

utilizada mais esparsamente – e estritamente dependente não só desse surgimento posterior de 

tecnologias mais baratas, como também da amplitude de disponibilidade e facilidade de 

acesso a essas – afinal, uma tecnologia barata e acessível em um país pode permanecer cara e 

de difícil acesso em outros por muito tempo. 

 

 Ademais, a existência de uma política pública ambiental que envolve ambos os tipos 

de instrumentos mencionados não só torna-se mais plausível e viável, como também mais 

efetiva, na medida em que a abrangência das técnicas consideradas economicamente viáveis 

para adoção por a uma empresa pode ser expandida através de uma política de subsídio 

governamental; assim, como a definição da melhor técnica disponível encontra-se limitada 
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pelo fator da viabilidade econômica, se abrandado o financiamento – razoável dentro das 

possibilidades orçamentárias, é claro – às empresas que optem por melhorar suas técnicas de 

produção, disposição de resíduos etc., é possível que se possa exigir a adaptação para técnicas 

ainda melhores de uma empresa, eis que possivelmente mais técnicas se encontrarão dentro 

do que é considerado economicamente viável. 

 

A exigência de utilização da melhor técnica disponível pode, contudo, levantar 

preocupações como a de que se as técnicas progredirem rapidamente – como tende a ocorrer 

no cenário moderno de desenvolvimento de novas tecnologias –, deverá haver constantes 

adaptações. No entanto, tal problema é meramente aparente, eis que já se encontra 

solucionado na adoção de um texto bem elaborado e na própria ideia de adoção da melhor 

técnica disponível. Primeiramente, a expressão “que não acarretem custos excessivos” é 

incompatível com a ideia de que os órgãos ambientais poderiam exigir constantes adaptações 

de técnicas de modo a cumularem-se de modo excessivamente oneroso e, segundo, a 

utilização das melhores técnicas disponíveis confere em si razoável nível de segurança de que 

não se tornarão as mesmas obsoletas tão rapidamente, bem como mesmo se isto ocorrer, 

dificilmente será a disparidade entre a nova e a previamente melhor técnica suficiente para 

que torne razoável pronta exigência de nova adaptação. 

 

 Ainda, cabe ressaltar a razoabilidade do que aqui se propõe, eis que primeiramente, 

deixa-se claro que a exigência proposta de modo geral deverá sempre vir acompanhada de 

expressão que leve em consideração a capacidade econômica daqueles que serão afetados e, 

segundo, e mais importante, como se verifica, por exemplo, da longa história das queimadas 

da cana-de-açúcar no estado de São Paulo, há casos em que o temor da alternativa ambiental 

pela iniciativa privada é completamente desarrazoado, de modo que empresas por muito 

tempo recusavam-se a se adaptar apesar das melhores técnicas disponíveis serem não só 

ambientalmente vantajosas como também economicamente20. Assim, não se pode permanecer 

escravo de falácias como de que a mudança para um modo de produção sustentável acarreta 

                                                
20 Informações datadas de 1999 já apontavam que àquela época, com o uso adequado de maquinário 

apropriado, o corte mecanizado já proporcionava redução de cerca de 20% dos custos de produção, quando 

comparado com o corte manual – em que se usa da queima da cana. Fonte: AGEITEC (Agência Embrapa de 

Informação Tecnológica). Disponível em: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/cana-de-

acucar/arvore/CONTAG01_98_22122006154841.html 
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necessariamente uma diminuição no lucro, e se progredir a passos lentos como no exemplo 

citado21. 

 

Por fim, uma grande falácia que impede a implementação do instrumento proposto é a 

ideia de desigualdade que isto causaria às empresas no mercado, especialmente considerando-

se a dificuldade maior de pequenas empresas se adaptarem, devido a possíveis custos 

elevados. Constitui este argumento uma falácia pois, primeiro, as normas estarão sendo 

aplicadas a todos e, portanto, a todos afetarão de modo geral; aqueles que se atêm ao absoluto 

mínimo legal de proteção ambiental serão mais afetados apenas por sua própria falta de 

previsão, eis que se a lei não diretamente exigir mais, o exigirá posteriormente o meio 

ambiente cada vez mais prejudicado. Quanto à questão da diferença entre pequenas e grandes 

empresas, a falácia constitui-se no sentido de que não é uma verdade absoluta, afinal 

empresas menores tendem a possuir uma menor infraestrutura e, portanto, terão de realizar 

proporcionalmente menos adaptações, enquanto grandes empresas, embora possuam mais 

capital também tendem a possuir uma maior infraestrutura e assim arcarão proporcionalmente 

com maiores custos com a compra de novos equipamentos etc.; embora hajam casos 

excepcionais, o fato é que o argumento é demasiadamente simples e não deve afetar a decisão 

quanto à implementação de uma política de exigência das melhores técnicas disponíveis para 

fins de proteção ambiental. 

 

 

3 Noção Aprofundada de Instrumentos Econômicos 

Como exposto, um dos grandes debates que permeiam a área do Direito Ambiental 

atualmente é aquele do balanço entre o uso de instrumentos de comando e controle e de 

instrumentos econômicos. 

 

O uso de instrumentos econômicos para fins de proteção do meio ambiente foi 

consolidado na Lei 6.938/81 apenas em 2006, com o advento da Lei nº 11.284/06, que 

acresceu o inciso XIII ao texto do artigo 9º: 

 

Art. 9º São instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente: 

                                                
21 Aqui, ressalta-se que não se nega o progresso com o trabalho junto à indústria da cana-de-açúcar no 

estado de São Paulo e os avanços que se verificam atualmente, contudo, no caso, o processo se deu 

provavelmente de modo mais lento que o necessário pelos fatores expostos. 
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(...) 

XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, 

servidão ambiental, seguro ambiental e outros. 

 

Os diferentes instrumentos econômicos disponíveis ao poder público para lidar com a 

questão ambiental podem ser categorizados da seguinte forma (MAY, 2005): 

 

• subsídios creditícios para atividades realizadas de forma 

ambientalmente amena; 

• isenção fiscal ou tarifária para atividades que cumprem as 

normas ambientais; 

• taxas sobre resíduos emitidos para desincentivar o despejo ao 

ambiente; 

• taxas vinculadas ao uso de recursos naturais visando evitar a 

exaustão; 

• impostos ambientais vinculados à taxação convencional; 

• certificados de emissão ou direitos de uso comercializáveis; 

• rotulação ambiental com base em certificação de origem 

sustentável; 

• instrumentos de responsabilização legal ou securitização por 

danos. 

 

Cabe ainda, para a melhor didática de nossa dissertação, uma distinção dentre esta 

classificação entre incentivo positivo e incentivo negativo. Os instrumentos econômicos são 

comumente chamados também de incentivos econômicos, de modo que servem à influência 

na economia para a indução dos mercados a processos e atividades sustentáveis; contudo, 

difícil é igualar o incentivo de instrumentos como subsídios, benefícios fiscais, 

financiamentos e a concessão de certificados ambientais à imposição de taxas, impostos e 

seguros ambientais. 

 

São os primeiros incentivos positivos, eis que induzem a conduta dos particulares 

através da premiação; já os segundos constituem incentivos negativos, eis que têm um caráter 

repressivo, induzindo a conduta dos particulares pelo aumento de custos das atividades e 

condutas que se quer desincentivar – assim, é um incentivo a uma opção por via de 

desincentivo da opção oposta. 
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Ademais, dividiremos os incentivos positivos aqui entre incentivos indiretos e diretos, 

pelo critério da aplicação monetária; em que instrumentos como as certidões ambientais 

incentivam positiva, mas indiretamente o mercado, eis que as empresas terão benefícios 

indiretos como o da “imagem verde”; já os diretos, influenciam diretamente a contabilidade 

daquelas empresas beneficiadas, como nos financiamentos e subsídios, em que há aplicação 

mais direta de fundos públicos para o incentivo de atividade sustentável de uma empresa ou 

até os benefícios fiscais, que resultam em uma redução imediata dos custos da empresa e, 

consequentemente, maior lucro. 

 

 

4 Atenção aos Custos dos Incentivos Econômicos Positivos Diretos 

 Os instrumentos econômicos são, essencialmente, de natureza complexa, eis que lidam 

com a árdua tarefa de se induzir comportamentos no mercado, necessitando-se de previsão da 

reação do mercado ao incentivo, ainda que negativo, que se apresenta; porém, arrisca-se dizer 

que aqueles que classificamos como sendo de incentivo econômico positivo direto o seriam 

ainda mais. 

 

 Deve-se ter mente primeiramente que mesmo a concessão de benefícios fiscais é 

custosa à máquina estatal; não se pode olvidar que a não entrada de capital também constitui 

uma perda na contabilidade orçamentária do Estado, tanto quanto a sua saída. Ademais, uma 

das ideias principais do investimento direto do Estado em ações ambientalmente saudáveis de 

particulares é de que com a preservação do meio ambiente resultante, menos gastará o Estado 

supervenientemente com a atuação repressiva. 

 

Cabe ressaltar ainda que a imprevisibilidade do resultado do impacto das medidas 

desse tipo de investimento ambientalista no mercado é grande. Como qualquer outra forma de 

investimento, o incentivo econômico positivo direto para a preservação ambiental pode não só 

não gerar resultados (ou gerar resultados insignificantes) como também pode gerar resultados 

medíocres. 

 

 Apresenta este último caso uma preocupação a mais em questão de políticas que 

envolvam incentivos econômicos positivos diretos, pois o investimento estatal que 

plenamente não gera resultados pode ser facilmente averiguado e terminado, todavia, aquele 

que gera resultados medíocres apresenta um desafio ao administrador, na medida em que o 
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cálculo para fins de decisão quanto à manutenção da política de incentivo torna-se 

extremamente complexo. 

 

 Como um primeiro fator, temos que a complexidade das relações ecológicas 

necessárias à preservação do equilíbrio ambiental gera uma proporcional complexidade na 

medição dos níveis de resultado da proteção ambiental. É possível – ressalte-se, através de 

extensivo estudo científico – obter-se uma medição aproximada do que se julga como um 

resultado “ruim”, “bom” ou “ótimo” de preservação ambiental – lembrando-se ainda que há 

casos no Direito Ambiental, inclusive, de poluição subjetiva, como ocorre com a noção de 

poluição visual das cidades e até certo ponto até mesmo a poluição sonora, o que complicaria 

ainda mais o caso – e a relação entre isto e o investimento realizado para a decisão quanto à 

suficiência dos resultados para com estes investimentos é um grande desafio. 

 

 O segundo fator de complexidade para o fim de avaliação de um investimento estatal 

em incentivo positivo direto de empreendimentos sustentáveis é que, como exposto 

previamente, requer-se uma análise de custo-efetividade e não custo-benefício. Destarte, a 

análise vai além daquela relativa a um investimento comum, eis que não basta que o 

investimento resulte em uma redução de gastos do Estado suficiente para “fechar a conta”; é 

preciso que se obtenha um resultado eficaz no meio ambiente e, inclusive, é bem possível que 

um investimento possa ser considerado tão vantajoso à causa da defesa ambiental que possa 

“compensar” desta forma os gastos incorridos, em caso que não se vê como obter os 

resultados atingidos de outra forma. Assim, uma política pública ambiental desse tipo pode 

ser muito custosa – referimo-nos aqui ao já mencionado fator “economicidade” de Secchi, de 

custo absoluto, não relativo aos benefícios –, mas ainda talvez seja necessária, dificultando 

novamente sua avaliação. 

 

 Por fim, um terceiro fator é a noção de que a fiscalização – que se apresentou como 

um dos maiores fatores complicadores da manutenção única de instrumentos de comando e 

controle – no âmbito das políticas de incentivo é ainda necessária, mesmo que de forma 

reduzida – algo que se tende a olvidar. Uma política de incentivo econômico utilizada com o 

fim somente de manutenção dos padrões mínimos de proteção ambiental, por exemplo, 

demandaria teoricamente um nível não tão inferior de fiscalização que uma política de 

comando e controle que simplesmente determina que se sigam tais padrões; a diferença da 

política de incentivo, contudo, apoia-se na ideia de que o Poder Público poderia ter uma 
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fiscalização menos intensiva devido à noção de que os particulares estariam menos propensos 

a violar os padrões ambientais na presença de incentivo econômico. Não se está debatendo 

aqui a credibilidade de tal lógica em si, mas ressalta-se que é um fator adicional de 

complexidade do cálculo dos custos de uma política pública ambiental que envolva incentivos 

econômicos do tipo mencionado, pois há que se julgar o impacto que surtirá o incentivo e, a 

partir disso, determinar o quanto será possível abrir mão no quesito fiscalização. 

  

5 Preferência pelo uso de Instrumentos Econômicos de Menor Custo e Risco 

 Embora muito úteis devido a sua grande efetividade, instrumentos de incentivo 

econômico positivo direto – como o financiamento da compra de tecnologias ambientais ou a 

concessão de isenções fiscais para atividades que excedam os mínimos níveis de proteção 

ambiental requeridos em lei – tendem a ser também relativamente custosos e se não forem 

bem implementados poderão gerar grandes perdas ao poder público. Posto isto, e 

considerando-se a ilustrada complexidade de sua análise, podem ser considerados como 

opções de maior risco – embora, possivelmente também de maior recompensa – e, por esta 

razão, demandam cautela em sua aplicação. 

 

 Em seu lugar, cabe, destarte, primeiro averiguar a possibilidade de uma eficaz e 

eficiente utilização às políticas públicas de instrumentos econômicos de relativamente menor 

custo e risco. 

 5.1 Tributação Ambiental 

Um instrumento econômico que se encaixa na descrição mencionada de menor custo e 

risco é o estabelecimento de tributação sobre a emissão de resíduos ou o uso de recursos 

naturais. É uma alternativa mais aceita que a simples imposição legal de limites ou proibições 

e, inclusive, constitui-se como mais uma fonte de entrada de capital para o poder público que 

pode financiar a implementação de outras medidas da mesma política pública ambiental. 

Todavia, sua efetividade está muito ligada ao quantum de sua cobrança e, assim, se muito 

elevada sofrerá a mesma reprimenda que a simples proibição do comando e controle e, 

possivelmente, será menos efetiva eis que aqueles que ainda estão dispostos ou forem capazes 

de pagar um alto valor ainda poderão conduzir-se da forma que se busca desincentivar. 

 

Ademais, a implementação de tributos ambientais em valores inadequados pode não só 

ser ineficaz ao cumprimento das metas da política pública ambiental que os instaura, como 

também agravar o problema de mentalidade do mercado, eis que pode se deparar com uma 



59 

 

funcionalidade como a exemplificada por Alier e Jusmet, em que “o imposto funciona como 

uma espécie de permissão para contaminar, mas não gratuita! A empresa contaminadora 

decide quanto contaminar, mas sabe que contaminar tem um preço”22; o que pode representar 

uma perversão do espírito presente no princípio do poluidor-pagador, como explica Milaré, ao 

afirmar que: 

 

O princípio não objetiva, por certo, tolerar a poluição mediante 

um preço, nem se limita apenas a compensar os danos 

causados, mas sim, precisamente, evitar o dano ao ambiente. 

Nesta linha, o pagamento pelo lançamento de efluentes, por 

exemplo, não alforria condutas inconsequentes, de modo a 

ensejar o descarte de resíduos fora dos padrões e das normas 

ambientais. A cobrança só pode ser efetuada sobre o que tenha 

respaldo na lei, [sob] pena de se admitir o direito de poluir. 

Trata-se do princípio do poluidor-pagador (poluiu, paga os 

danos), e não pagador-poluidor (pagou, então pode poluir). 

Esta colocação gramatical não deixa margem a equívocos ou 

ambiguidades na interpretação do princípio. (MILARÉ, 2005, 

p. 164) 

 

Assim, muitas vezes esta se apresenta como uma alternativa politica e 

economicamente melhor que a estrita proibição de uma conduta; porém, não a pode substituir 

por completo, eis que provida de um menor nível de eficácia em alguns casos, bem como não 

se pode deixar que o imposto seja exigido em nível insignificante e aliado a uma redução das 

exigências legais até o ponto que se transforme em uma forma de pagamento para poluir em 

níveis inadequados – perdendo, portanto, seu caráter essencial de desincentivo. 

 

Por fim, acrescenta-se em linha similar que a cobrança de um tributo ambiental 

ineficaz para atingir os fins para o qual foi criado – como aquele que permite a conduta de 

“permissão para contaminar” além de limites razoáveis por via do pagamento de um preço, 

quando em verdade se pretende coibir a conduta poluidora – é ainda mais preocupante aos 

olhos do Direito Tributário, eis que, como bem colocam Roberto Ferraz e Érico Hack, 

“quando a tributação é majorada para desestimular certa atividade e tal fim não é atingido, 

                                                
22 “El impuesto funciona como uma especie de permiso para contaminar, pero ¡no gratuito! La empresa 

contaminadora decide cuánto contaminar, pero sabe que contaminar tiene um precio.” In ALIER; JUSMET, 

2001, p. 145. 
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tem-se o confisco ou o excesso, ocorrendo uma grande arrecadação por parte do Estado sem 

justificação correta” (FERRAZ; HACK, 2007, p. 221). 

 

5.2 Certificação Ambiental para Empresas Sustentáveis 

Outra forma de incentivo ambiental a que aqui se refere é informação não em relação a 

produtos diretamente, mas à totalidade das atividades de uma empresa. Ademais, a abordagem 

que aqui se propõe é a da emissão de certificado ambiental como prêmio e incentivo a 

iniciativas ambientalistas e não tanto a verificação de mero cumprimento de dever legal. 

 

A utilidade da emissão pelo Estado de um certificado ambiental a uma empresa é a 

contribuição que a mesma fornece à imagem da companhia; constitui, destarte, bônus 

publicitário frente aos consumidores. Cabe ressaltar novamente que não se deve subestimar a 

força de tal instrumento; a escolha do consumidor é notoriamente um dos maiores fatores de 

alteração do mercado e, ainda que a passos lentos – o que é contestável –, vem a questão da 

sustentabilidade ambiental progredindo de forma constante no ranking de prioridades do atual 

consumidor. Assim, a “imagem verde” torna-se cada vez mais um ideal almejado por 

empresas cientes do funcionamento do mercado. 

 

Todavia, o tipo de certificação ambiental que mais aqui se valoriza é, como 

mencionado, o de incentivo positivo para além da lei e, portanto, não se estagna na ideia de 

conferir uma “boa imagem” a uma empresa como prêmio, mas se aposta na noção de 

“diferencial” como prêmio maior. É, dessa forma, mais interessante como forma de incentivo 

que a concessão de certificado ambiental a empresas não seja algo facilmente obtido e sim 

conferido somente a atividades que se conduzam de forma que vá significativamente além dos 

padrões mínimos legais; de modo que esta certificação ambiental aponte que de fato a conduta 

da empresa possui um diferencial em relação às demais. De tal forma, aumenta-se o valor da 

certificação sem elevarem-se os custos de sua implementação pelo poder público – pois mais 

exclusiva –, bem como se revela um instrumento que incentiva o mercado a mobilizar-se para 

superar as demandas ambientais legais. Logo, a conferência de um demasiado número de 

certificações ambientais geraria a desvalorização das mesmas e, assim, não incentivaria tanto 

o seu almejo por empresas, eis que deixaria de ser um fator diferencial positivo – embora 

talvez passe a ser um incentivo negativo àquelas poucas empresas que não possuam a 

certificação. 
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Um exemplo de certificação ambiental do tipo que aqui se refere – emitida pelo Estado 

– é o certificado advindo do Projeto Etanol Verde no estado de São Paulo, que emite 

certificados a empresas no setor sucroenergético, incentivando: 

 

(...)a antecipação dos prazos de eliminação da queima da palha 

da cana, a proteção dos remanescentes florestais de nascentes e 

de matas ciliares, o controle das erosões e melhores práticas de 

uso do solo, o adequado gerenciamento das embalagens de 

agrotóxicos, além da redução de consumo de água na etapa 

industrial.23 

 

Ainda, conforme informações providas pelo site do projeto, a iniciativa parece ter 

resultados promissores; afirma-se que “desde o início do Protocolo, deixou-se de queimar 

uma área acumulada de 5,53 milhões de hectares, evitando a emissão de 20,6 milhões de 

toneladas de poluentes (...) e mais de 3,4 milhões de toneladas de CO2eq”. 

 

Digno de nota é também a ideia, fruto da mesma linha de pensamento, da manutenção 

pelo governo de um sistema de ranking público – bem divulgado – das empresas que lideram 

em termos de melhorias em sustentabilidade24; o que teria um fim similar de premiação de tais 

empresas através da conferência do fator diferencial, bem como de incentivo às demais 

empresas a superar tais patamares. Um certificado ambiental no campo de atuação da empresa 

– como mencionado no caso das empresas do setor sucroenergético – serviria como o mínimo 

para a entrada nesse ranking, para uma maior facilidade de manutenção pelo Estado do 

ranking. 

 

Algo análogo ocorre no estado de São Paulo – porém, com municípios – com o 

Programa Município VerdeAzul, que emite certificados e elabora um ranking dos municípios 

que obtém uma melhor pontuação em uma lista de critérios que envolvem: esgoto tradado, 

lixo mínimo, recuperação de mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação 

sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura ambiental, conselho ambiental. Por 

questões de eficiência, um ranking estatal de empresas sustentáveis poderia se dar por cada 

setor e, por fim, ressalta-se que deveria ser bem divulgado, eis que o impacto do instrumento 

                                                
23

 http://www.ambiente.sp.gov.br/etanolverde/protocolo-agroambiental/o-protocolo. 

 
24 Cabe aqui crédito à professora Clarissa Ferreira Macedo D‟Isep, que nos apontou em aula de mestrado a 

utilidade dessa simples opção de incentivo a baixo custo. 
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dependeria largamente da ciência da população quanto à existência de tal informação. É, 

portanto, um instrumento de relativamente baixo custo que possui um potencial de impacto 

significativo. 

 

5.3 Concessão Florestal 

A concessão florestal é um instrumento econômico que embora de grande eficácia, é 

também muito limitado em sua aplicação. Conforme o Art. 3º, VII, da Lei 11.284/2006, 

consiste o instrumento na: 

 

VII – (...) delegação onerosa, feita pelo poder concedente, do 

direito de praticar manejo florestal sustentável para exploração 

de produtos e serviços numa unidade de manejo, mediante 

licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda às 

exigências do respectivo edital de licitação e demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por 

prazo determinado. 

 

Assim, logo se percebem as vantagens ao Estado em termos de custo de sua 

implementação, eis que se trata de delegação onerosa do direito de praticar manejo florestal 

sustentável. Ademais, como é bem ilustrado no caso da gestão florestal na Amazônia legal, o 

instrumento serve à facilitação da fiscalização e gestão de grandes áreas – muitas, ainda, 

remotas – que antes eram de incumbência somente do poder público e, agora, passam a ser de 

responsabilidade primeira da pessoa jurídica escolhida através de processo licitatório. Como 

um aspecto positivo dessa descentralização, Godoy menciona que “as experiências sugerem 

que o sistema descentralizado frequentemente leva a formas mais sustentáveis e equitativas 

de uso dos recursos”, o que é influenciado pelo fato de que “as decisões são tomadas 

localmente e por aqueles que farão o monitoramento, fiscalizarão e implementarão as 

políticas” (grifo nosso) (GODOY, 2006). 

 

Não cessa, todavia, a necessidade de haver um mínimo de fiscalização por parte da 

gestão pública para fins de averiguação no caso daquele que realiza o manejo florestal 

sustentável exceder-se aos seus limites legais ou àqueles determinados no edital da licitação; 

no entanto, encontra-se reduzida em grande parte essa tarefa do poder público, de modo que 

possa ele direcionar maior parte seus recursos a outras áreas. 
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A concessão florestal é um instrumento de grande potencial para a realização de seus 

fins; porém devem ser apontados dois fatores que limitam a aplicação desse instrumento em 

sua presente forma. O primeiro é que as exigências que se faz no edital de licitação para a 

forma como deverá se conduzir o posterior manejo florestal sustentável não podem ser 

excessivas, eis que do contrário não haverá interesse na licitação, bem como se houver 

restrição excessiva da atuação da empresa que é escolhida pelo processo licitatório, que 

resulte em uma margem de lucros insuficientemente interessante ao concessionário, a 

concessão pode ter efeitos reversos e fazer com que a empresa aproveite-se de sua posição de 

relativa confiança e baixa fiscalização para incorrer em atividades como a da biopirataria – 

atividade comum na Amazônia e difícil de ser averiguada. Novamente, refere-se a Godoy, que 

aponta que embora haja diversos casos que evidenciem acelerada degradação florestal em 

gestão centralizada no Estado, também não cabe excesso de confiança aos proprietários 

privados, eis que ainda incomprovada grande eficácia na preservação de recursos naturais25, 

especialmente comparando-se a uma gestão coletiva do bem comum – hipótese alheia à forma 

atual de concessão florestal, eis que se aplica somente a pessoas jurídicas. 

 

No entanto, a segunda razão que apresenta um limite da utilização desse instrumento é 

mais prevalecente e constitui-se na forma do limite de disponibilidade de terras passíveis – e 

economicamente atraentes – de serem concedidas para o manejo florestal sustentável. 

Retomamo-nos aqui ao caso da Amazônia para apontar que já se fala que se está perto de 

atingir o limite de exploração da Amazônia Legal26 e, consequentemente, o limite de 

utilização do instrumento da concessão florestal na referida área. 

                                                
25 “Para citar alguns exemplos de que a centralização nas mãos do Estado pode acelerar a degradação 

florestal, Onibon, Dabiré e Ferrouki (2004) comentam que, em quase todos os países da África central, o Estado 

é o proprietário dos recursos naturais (água, solo e subsolo) e tem autoridade para ordená-los. No entanto, na 

prática, ele tem sido incapaz de assumir tais funções e tem ocorrido o aumento da degradação. A gestão pública 

não impede os altos índices de desflorestamento na Amazônia brasileira (Godoy, 2004) e no Nepal (Bromley, 

1995).  

(...) 

[Porém,] De maneira geral, os estudos sobre a gestão de recursos naturais não confirmam a tese de 

uma maior responsabilidade ecológica e social por parte de proprietários privados, se comparados com 

comunidades que gerenciam coletivamente bens comuns. 

Apesar de proprietários privados terem, em princípio, interesse em manter os seus recursos 

naturais de forma duradoura, freqüentemente a competição acirrada entre os atores privados e a própria 

lógica do processo produtivo ocasionam a depredação acelerada dos recursos naturais (McCay e ACheson, 

1987; Ostrom, 2004; Larson, 2004; Toni, 2003; Carney e Farrington, 1998).” In: GODOY, 2006. 
26 Informação obtida em palestra proferida pelo Diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Ramiro 

Martins-Costa, em painel sobre o tema “Políticas, programas e ações de combate ao desmatamento ilegal, à 

biopirataria e ao tráfico internacional de animais silvestres: planejamento estratégico interinstitucional” realizada 

pelos TRFs da 3ª e 2º Regiões e Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, no evento “Judiciário Federal 

Brasileiro e a RIO+20: diálogos interinstitucionais e experiências inovadoras” em meio à Rio+20, em 14 de 

junho de 2012. 
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 Assim, cabe-se iterar, a concessão florestal é um instrumento de bom custo-benefício e 

custo-efetividade; porém, de aplicação limitada e não destituído das limitações naturalmente 

decorrentes da necessidade de oferecer-se como uma proposta atraente e compensatória às 

empresas-alvo de um processo licitatório. 

 

5.4 Seguro Ambiental 

 O seguro ambiental constitui-se como um dos mais diferenciados e polêmicos dentre 

os instrumentos econômicos – até mesmo sua classificação como tal gera dúvidas. Isto ocorre, 

eis que não trabalha tanto com a noção de prevenção do dano ambiental, mas mais com a 

ideia de prevenção de uma situação em que não se veja reparado um dano ocorrido. 

 

 Distante é ele também da ideia de incentivo positivo que prevalece na maior parte dos 

instrumentos econômicos; que buscam motivar, facilitar ou compensar o empreendedor que 

abraça uma postura ambientalista. 

 

 Destes dois pontos surgem as maiores controvérsias deste instrumento. Primeiramente, 

argui-se que a atuação ambiental sempre deve ser focada no aspecto da prevenção e não da 

reparação e que o seguro ambiental é ainda demasiadamente casuístico, eis que 

independentemente de sua existência deverá haver responsabilização pela ocorrência de dano 

ambiental e que dificilmente não se terá responsáveis; dada a natureza de responsabilidade 

objetiva do direito ambiental brasileiro e a acepção legal do conceito de poluidor não só 

direto, mas também indireto.  

 

Embora se conceda que possa, de fato, o instrumento do seguro ambiental ser 

considerado de utilidade limitada pelos fatores citados, isto não esgota completamente sua 

importância, eis que a experiência revela que apesar da rigorosidade da legislação ambiental 

ainda ocorrem casos em que não se encontram quaisquer responsáveis, restando o ônus da 

reparação ao Estado; ademais, não se pode olvidar que a utilidade do seguro ambiental não se 

resume a estes casos, pois há aqueles em que mesmo quando localizados responsáveis, estes 

não são capazes de arcar com os custos totais da reparação do dano ambiental. 

  

 Um segundo ponto que se discute na temática é quanto ao referido caráter diferenciado 

do seguro ambiental dentre os instrumentos econômicos. Esta discussão prova-se mais 
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relevante ao se analisar a questão da pretensa implementação do seguro ambiental obrigatório, 

eis que a imposição de contratação de um seguro ambiental ao empreendedor significa a 

obrigação de um pagamento prévio por um dano ambiental ainda não ocorrido e que pode 

sequer chegar a ocorrer. Assim, ao empreendedor já atento aos cuidados ambientais e que, 

consequentemente, prevê, com bom grau de certeza, a não ocorrência de quaisquer danos 

ambientais significativos decorrentes da forma como conduz sua atividade, o pagamento 

obrigatório de seguro ambiental será contabilizado como um custo imposto pela legislação de 

forma injustificada, eis que a contratação de tal seguro normalmente se daria somente em 

casos de probabilidade de dano aliada à falta de capacidade de arcar com os custos deste. 

 

 Este último ponto prova-se complexo, eis que debate-se o possível excesso de rigor do 

instrumento do seguro ambiental obrigatório. Por um lado, a probabilidade de ocorrência de 

um dano é isto, uma probabilidade, e por mais baixa que seja, portanto, não constitui certeza e 

dá margem à preocupação do poder público com a ocorrência de dano ambiental em qualquer 

caso; ademais, a possibilidade de evasão dos responsáveis pela ocorrência de dano ambiental, 

junto àquela de ocorrência de dano em proporções superiores às expectativas, pode justificar a 

exigência de contratação de seguro ambiental do empreendedor mais devedor até àquele mais 

financeiramente responsável. Por outro lado, todavia, como já mencionado, este nível de 

cuidado do poder público pode ser considerado muito excessivo, de modo que o instrumento 

não só não se encontre alheio à ideia de incentivo, mas constitua-se como um desfavor à luta 

pela defesa do meio ambiente. 

 

 Um possível exemplo de uso excessivo desse instrumento encontra-se na Lei 

13.577/09 do estado de São Paulo, que determina: 

 

Art. 25 - O responsável legal pela área contaminada deverá 

apresentar Plano de Remediação que contenha um cronograma 

das fases e respectivos prazos para a sua implementação, 

devendo submetê-lo à aprovação do órgão ambiental 

competente. 

 

§ 2º - O responsável legal pela área contaminada deverá 

apresentar uma das garantias previstas nos incisos IX e X do 

artigo 4º desta lei, a fim de assegurar que o Plano de 

Remediação aprovado seja implantado em sua totalidade e nos 
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prazos estabelecidos, no valor mínimo de 125% (cento e 

vinte e cinco por cento) do custo estimado do Plano de 

Remediação. (grifo nosso) 

 

 Note-se que os referidos incisos IX e X do artigo 4º da Lei referem-se, 

respectivamente, aos instrumentos das garantias bancárias e do seguro ambiental. Assim, 

atualmente no estado de São Paulo, o empreendedor que arcar com o preço da remediação da 

área – que já pode ser em si elevado –, deverá ainda arcar com um valor, no mínimo, 25% 

superior a este antes sequer de iniciar o processo de recuperação e se aproximar dos 

benefícios provindos do mesmo. 

 

Além de destituído de proporcionalidade lógica, a exigência do pagamento de valor no 

mínimo 25% superior ao valor da recuperação da área, prejudica seriamente as chances de um 

particular realizar esta recuperação por duas razões. Primeiro, a própria existência da 

necessidade de contratação de seguro legal ambiental, junto ao elevado valor mínimo do 

mesmo contribuirá para a possibilidade de falha do empreendedor em arcar com os custos da 

recuperação da área contaminada em si – de modo que a implementação do seguro seria 

paradoxal. E segundo, no caso de áreas contaminadas abandonadas, a melhor saída para sua 

recuperação tende a ser a sua compra por particulares que estejam dispostos a remediá-las, 

para que não reste ao poder público o seu custeio; no entanto, a compra de áreas contaminadas 

por particulares se mostra atraente pela possibilidade de comprar-se um terreno desvalorizado, 

realizar-se a sua recuperação e após isso obter-se lucro; portanto, a elevação dos custos de 

remediação de áreas contaminadas gerada pela implementação do instrumento de seguro, no 

caso, faz com que se torne menos interessante o prospecto de aquisição dessas áreas no 

mercado. 

 

Por fim, ressalta-se que é o seguro ambiental um instrumento econômico cujo uso 

deve ser pautado pela razoabilidade, eis que rigoroso por essência e sua utilização muito 

facilmente pode gerar uma situação de onerosidade desproporcional aos danos que se 

pretende segurar, especialmente quando se considera uma situação de obrigatoriedade. No 

entanto, não se deve ignorar a sua utilidade para atividades, por exemplo, que demandem por 

sua própria natureza extrema cautela como a que o instrumento oferece, como é o caso do 

seguro obrigatório para instalações nucleares disposto no artigo 13 da Lei nº 6.453/77. 

 



67 

 

 

6 Utilização de Instrumentos de Incentivo Econômico Positivo Direto 

6.1 Pagamento por Serviços Ambientais 

Os pagamentos por serviços ambientais constituem um instrumento econômico 

relativamente novo no Brasil. Cabe, inicialmente, diferenciá-los de outras formas de incentivo 

econômico positivo direto, como a concessão de isenções fiscais, subsídios e financiamentos 

ambientais, eis que “os grupos sociais envolvidos são formados, em boa parte, por povos 

indígenas, populações tradicionais de agricultores familiares e pequenos proprietários, [que 

têm] sua sobrevivência e sua cultura fortemente ligadas ao meio onde vivem” (NUSDEO, 

2012, p. 166) – porém, a eles não se limita. Assim, tem o instrumento tende a ter um maior 

envolvimento com o aspecto social, especialmente quando aqueles que realizam o serviço 

ambiental são remunerados por meio de programas públicos de pagamento. A remuneração 

pode se dar também pelo comércio de títulos referentes à realização do serviço ambiental, 

algo que se direciona mais para o tratamento com empresas, constituindo-se mais como um 

instrumento econômico de mercado. 

 

É interessante traçar-se uma diferença entre este instrumento e aquele dos subsídios 

ambientais, eis que ambos tratam de investimento monetário, no caso pelo poder público, em 

uma atividade para que se consiga uma melhoria ambiental, sem expectativa de retorno 

financeiro à Administração. No caso dos subsídios ambientais fornece-se, por exemplo, um 

valor a título de contribuição para custeio da compra de um equipamento moderno ou de 

apoio a empresas que optam pela utilização de técnicas de produção mais sustentáveis; assim, 

os subsídios ambientais reduzem o custo de uma atuação sustentável. Já o pagamento por 

serviços ambientais se aproxima mais de uma própria viabilização econômica de uma 

atividade de proteção ambiental, que ordinariamente não possuiria uma forma adequada de 

valorização. Como bem coloca Ana Maria de Oliveira Nusdeo logo no início de seu livro 

sobre o tema (NUSDEO, 2012, p. 1): 

 

Ausente uma adequada valorização dos serviços 

ecossistêmicos, portanto, têm-se, de um lado, necessidade de 

investimentos para sua reprodução ou substituição artificiais e, 

de outro, incentivo à destruição de escassas áreas de 

ecossistema conservados na atualidade para o desenvolvimento 

de atividades de menor valor, mas que reverterão em renda 

daqueles que detêm sua posse. 
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Logo, na utilização do instrumento dos pagamentos por serviços ambientais há a 

substituição artificial do valor atribuído pelo mercado aos referidos serviços pelo valor 

atribuído por aquele que realiza o pagamento – no caso, o Estado –, eis que do contrário a 

atividade provar-se-ia economicamente inviável ou indesejável; não se tratando, dessa forma, 

de simples redução dos custos da atividade. 

 

Um dos problemas que acompanha este instrumento é o mesmo que prejudica o uso da 

mencionada análise de custo-benefício na seara ambiental, qual seja, a tentativa de atribuição 

de valor econômico ao bem ambiental, eis que constitui base para que se determine a posterior 

remuneração que se conferirá ao serviço ambiental de maneira lógica, que seja proporcional à 

importância do bem protegido. 

 

No entanto, nota-se que este não deve ser o único fator influenciador nessa 

precificação, pois como foi mencionado, este instrumento é apto também a proporcionar 

benefícios sociais interessantes ao fornecer forma de ganho econômico a comunidades 

tradicionais de forma compatível com seu possível modo de vida. Contudo, no caso da 

atuação por parte de empresas e de indução do interesse do mercado, o serviço que constitui 

benefícios sociais somados a ambientais – por exemplo, a exigência a uma empresa de 

cumprimento do serviço ambiental utilizando-se da mão-de-obra local com pagamento de 

salário adequado, ou a exigência de que não se removam as comunidades tradicionais do local 

em que se cumpre o serviço – tende a possuir custos mais elevados e, assim, a opção pelo 

foco em um aspecto ou outro – junto à questão ambiental, que é o objeto principal do 

instrumento – torna-se uma decisão quanto à eficiência do instrumento. Assim ilustra Nusdeo 

(NUSDEO, 2012, p. 167): 

 

(...) os ganhos sociais de projetos nessa área foram poucos, na 

medida em que elevariam seus custos e reduziriam a relação 

custo-benefício das transações. A ampliação de mercados sobre 

serviços ambientais, privilegiando a eficiência, dessa forma, 

apresenta riscos de desequilíbrio entre os objetivos da política. 
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 Destarte, prova-se como um instrumento complexo e de variadas formas de utilização, 

que ainda é novo no Brasil, mas que se bem utilizado, pode chegar até a oferecer ganhos 

concomitantes nas três vertentes do desenvolvimento sustentável. 

 

6.2 Financiamentos, Benefícios Fiscais e Subsídios Ambientais 

 Como já discutido, a concessão desses três tipos de incentivo econômico para o mero 

cumprimento dos padrões ambientais legais, na maioria dos casos, constituirá uma política 

pública ambiental ineficiente – seu custo será potencialmente elevado e o resultado, de mero 

cumprimento legal, tende a ser medíocre. É ainda uma utilização polêmica dos instrumentos 

econômicos, eis que, como exposto, há aqueles que afirmam que a lei deve ser cumprida 

simplesmente por lei ser e assim, o gasto que se faz neste caso seria um desperdício e 

incentivaria uma mentalidade dita “mercenária” de ação somente através de pagamento. 

 

 De início, enfrenta-se este último ponto com a assertiva de que não há certeza do 

efeito negativo dessa modalidade de incentivo econômico no comportamento da sociedade. 

Lise Vieira da Costa Tupiassu, por exemplo, ao tratar do tema da tributação positiva versus 

negativa na seara ambiental, adota posição contrária e esses críticos dos incentivos 

econômicos, escrevendo que a mentalidade que se forma é conscientizadora: 

 

 (...) em vez de tributar a poluição, vislumbra-se a 

possibilidade de premiar ou subsidiar as iniciativas 

despoluentes, a utilização de tecnologias “limpas” ou de 

recursos naturais alternativos, formando uma consciência de 

conservação ambiental nos responsáveis pela produção e na 

própria população em geral. (TUPIASSU, 2006, pp. 154-

155) 

 

 Há que se ressaltar, contudo, que há casos em que se julga útil tal forma específica de 

utilização de instrumentos de incentivo econômico. De fato, a utilização de tais instrumentos 

para a obtenção de um objetivo tão relativamente pouco ambicioso – o mero cumprimento da 

lei – parece uma medida desesperada e desproporcionalmente custosa; assim, admite-se que é 

esta uma utilização que deve ocorrer com certa parcimônia.  

 

Como mencionado previamente em nosso trabalho, uma comparação que se faz 

frequentemente é a indagação quanto ao que diferenciaria o incentivo econômico do mero 



70 

 

cumprimento de padrões ambientais estabelecidos em lei da noção absurda, por exemplo, de 

se ter um incentivo econômico para que pessoas não ultrapassem o semáforo quanto este 

estiver vermelho; e, embora constitua fraco argumento, é interessante a análise da referida 

comparação. A diferença entre estes dois casos de aplicação existe e pode ser sintetizada nas 

noções de urgência e eficiência da medida. Primeiramente, embora haja uma preocupação 

com o não cumprimento de normas de trânsito, ela não apresenta um perigo tão urgente e em 

larga escala quanto o desprezo das normas ambientais; o descumprimento daquelas gera um 

maior risco – assim, possibilidade e não certeza – de acidentes veiculares – de variados níveis 

de gravidade – e o das segundas gera danos muitas vezes irreversíveis ao meio ambiente e, 

ademais, tais danos são cumulativos, de modo que mesmo danos pequenos eventualmente 

poderão se tornar um problema grave. Segundo, e mais relevante, o cumprimento de normas 

de trânsito como o ultrapassar de um sinal vermelho é uma infração pequena e que ocorre de 

modo muito numeroso, o desrespeito a normas ambientais mesmo da menor ordem tende a ser 

um problema maior e de ocorrência relativamente muito menos numerosa; assim, a 

implementação de uma medida de incentivo econômico para o cumprimento da lei seria 

absurdamente custosa no primeiro caso – das leis de trânsito –, dada a enorme multiplicidade 

de infratores e respectivas infrações; e, especialmente quando analisado conjuntamente com o 

fator urgência, sua implementação se provaria inviável em razão de sua grande ineficiência e 

desproporcionalidade da medida para o combate do problema. 

 

 É importante, portanto, que se atente para a ideia de que, na urgência da necessidade 

de cumprimento das normas ambientais – dado o estado de risco em que se encontra o meio 

ambiente e sua fragilidade intrínseca, de forma geral – uma ideia como a do incentivo 

econômico para o mero atingimento dos padrões ambientais que poderia à primeira vista 

parecer demasiadamente custosa, demonstra sua utilidade; assim, a utilização de instrumentos 

econômicos de tal natureza neste caso deve se dar de forma excepcional e enquanto se 

verificar urgência na necessidade de se fazer cumprir as normas ambientais, eis que dada uma 

análise de custo, tal aplicação se mostra insustentável para o fim de aplicações em múltiplos 

casos e de forma perpétua. 

 

 Exposto este primeiro caso, passa-se então para a exposição do segundo caso em que 

se vê como mais adequada a utilização de instrumentos de incentivo econômico dos três tipos 

listados na área ambiental, qual seja, a obtenção de resultados além dos padrões de exigência 

legal. 
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 Esta se constitui como a melhor aplicação desses instrumentos econômicos, eis que 

permite a obtenção de resultados os quais seriam inviáveis com o uso apenas de instrumentos 

de comando e controle, visto que embora se deseje o máximo de compromisso ambiental dos 

particulares, demandá-lo de todos – por meio da cogência do comando e controle – não seria 

razoável. Assim, a melhor forma de obter a máxima proteção ambiental possível, além dos 

padrões legais, é através do incentivo econômico. 

 

 Tal aplicação desses instrumentos econômicos prova-se mais frutífera, eis que se 

obtém, em primeiro lugar, um benefício que outrora seria possível apenas através de um longo 

processo de conscientização ambiental, o qual é não somente um processo lento, mas que 

também não contribui, por exemplo, para derrubar a barreira dos custos que uma empresa 

incorre para adaptar-se para um modelo mais sustentável de produção27; e aí se encontra uma 

grande vantagem dos incentivos econômicos: a contribuição para o financiamento desse 

processo de adaptação. 

 

 Têm esses instrumentos de incentivo econômico dupla função no âmbito da proteção 

ambiental, quais sejam, de incentivo e de facilitação. Vale notar que não se confundem estas 

duas funções, eis que, como previamente exposto, o processo de educação ambiental, por 

exemplo, é apenas capaz de cumprir a primeira dessas funções e sofre pela falta da segunda. 

 

 Nota-se, ainda, uma grande flexibilidade no uso desses instrumentos econômicos para 

o fim apontado, eis que podem também servir para a complementação desse déficit nas 

possibilidades da educação ambiental na medida em que um particular que já se veja 

incentivado para a adaptação de sua indústria para a melhoria ambiental por essa, pode ser 

beneficiado por um financiamento estatal para que isso se concretize. Assim, podem esses 

instrumentos econômicos trabalhar conjunta ou separadamente da eficácia da conscientização 

ambiental da população. 

 

A primeira destas opções é claramente a melhor, eis que a segunda requer um maior 

investimento de recursos para os fins de não só possibilitar um processo de adaptação, mas 

                                                
27 Vale notar novamente que não se está, aqui, desprezando a validade e importância do processo de 

educação ambiental, mas apenas apontando os limites de sua utilidade e, especialmente, a ineficácia de seu uso 

no combate a curto prazo dos problemas ambientais. 
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também de torna-lo a opção mais economicamente atraente dentro da lógica de mercado; 

contudo, a experiência da humanidade desde o seu maior despertar para a importância do 

meio ambiente em Estocolmo, 1972, revela que o processo de conscientização ambiental é 

longo, árduo, e deve ser contínuo (HARDIN, 1968) e, portanto, não se deve depender 

demasiadamente do mesmo. 

 

Posto isto, há que se ressaltar que essa melhor abordagem de utilização dos 

instrumentos econômicos tratados para a obtenção de melhorias ambientais além dos padrões 

legais mínimos depende exatamente da existência e boa implementação destes padrões, pois o 

financiamento, subsídio ou concessão de benefícios fiscais, para atividades que ultrapassam 

este mínimo legal será atribuído pela ocasião desta ocorrência e, portanto, se forem 

estabelecidos padrões baixos haverá uma maior ocorrência de casos que usufruirão do 

benefício – aumentando-se o custo da medida, talvez, excessivamente – e se já forem 

estabelecidos padrões altos dificilmente se fará uso da medida aqui disposta. Ainda, poderá 

ser o quantum do benefício proporcional ao nível de comprometimento do particular além do 

que lhe é requerido e, novamente, se a barreira para obtenção deste benefício for estabelecida 

como muito baixa, o custo ao poder público possivelmente será excessivo. Quanto a esta 

relação de cobrança e incentivo apontam Cureau e Leuzinger ao tratar da proteção do meio 

ambiente cultural através da concessão de isenção de IPTU: 

 

Existem bons exemplos de isenção do Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU na preservação dos bens culturais 

imóveis. A experiência mostra, porém, que, para que a 

isenção seja eficaz, é necessário que o valor que seria pago, 

a título de imposto, seja significativo, o que ocorre nas 

regiões ou bairros em que haja uma efetiva valorização 

imobiliária (LEUZINGER; CUREAU, 2008, p. 136). (grifo 

nosso) 

 

Fica clara, dessa forma, que na implementação de políticas públicas ambientais, deve-

se conjugar principalmente os instrumentos econômicos de incentivo positivo direto com os 

de comando e controle para criar-se uma política verdadeiramente eficiente, que utilize da 

melhor maneira as forças de ambos os tipos de instrumento e maximize a eficácia de seu 

impacto no mercado, ao mesmo tempo direcionando-o e induzindo-o para a sustentabilidade 

ambiental.
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Capítulo 4 A Essencialidade do Planejamento e de Sua Utilização Integrada aos Demais 

Instrumentos das Políticas Públicas 

 

 1 Zoneamento Ecológico Econômico: Instrumento Essencial de Planejamento 

 Não há muito que se dizer na presente dissertação sobre o Zoneamento Ecológico 

Econômico que não o ressaltar de sua grande importância na elaboração de políticas públicas 

ambientais coerentes com a realidade ambiental e econômica de uma região e o seu relativo 

desuso pelo poder público. De modo geral, Heloisa Verri Paulino escreve que, “até o 

momento, pouca efetividade foi dada ao zoneamento ambiental28, que a nosso ver, é um dos 

instrumentos que melhor poderá conciliar a composição do desenvolvimento socioeconômico 

com a proteção ambiental” (PAULINO, 2010, p. 160). 

  

 Trata-se de instrumento que implica em verdadeiro planejamento aplicado a uma área 

ambiental e economicamente relevante, na forma do mapeamento de seus usos. Serve para o 

apontamento de diretrizes específicas à área tratada que são vinculantes e devem ser seguidas 

quando da elaboração, por agentes públicos ou privados, de planos, programas, projetos e 

atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais; de modo a assegurar a 

plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.29 

 

 Assim, o instrumento do zoneamento ecológico econômico é essencial à completude 

de uma melhor estrutura legislativa ambiental, eis que dá tratamento diferenciado a áreas 

merecedoras dessa atenção especial. 

 

 Ademais, serve o instrumento à coordenação dos atos dos variados agentes estatais 

que atuam sobre uma mesma área, de modo que se tenha uma ação mais efetiva e que se 

previna o gasto de recursos, por exemplo, com esforços redundantes, como quando diversos 

órgãos focam excessivamente seus recursos para a fiscalização em uma mesma área, afinal, 

nada impede que compartilhem tal responsabilidade para uma atuação mais efetiva, porém, 

pode estar havendo a falta de cobertura de outras áreas também relevantes daquele meio 

ambiente. 

                                                
28 “Zoneamento ambiental – elencado como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente 

(lei federal nº 6.938/1981), o termo, posteriormente, quando da edição do decreto federal nº 4.297/2002, evolui 

para zoneamento ecológico-econômico (ZEE).” In: Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/gestao-territorial/zoneamento-territorial/item/8188. Acesso em: 10 fev. 2013. 
29 Cf. Art. 3º, Decreto nº 4.297/02. 
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 Sob a perspectiva dos agentes privados é mais útil o instrumento do zoneamento 

ecológico econômico do que a primeira vista se imagina; sob esse aspecto, escreve Paulino 

(PAULINO, 2010, p. 160): 

 

(...) através da aprofundada regulamentação da ocupação e do 

uso do território e bens ambientais, será possível ter-se claro 

onde e como a atividade humana poderá se desenvolver, e 

onde sofrerá restrições e limitações em razão da necessária 

proteção do meio ambiente. 

 

O que não pode mais perdurar em nosso país para que se 

alcance um efetivo desenvolvimento sustentável é a dificuldade 

presente na prática que o desenvolvimento socioeconômico 

enfrenta diante de um rígido aparato legal de proteção do meio 

ambiente, que tem travado as discussões quanto à instalação e 

ampliação dos empreendimentos. (grifo nosso) 

 

Assim, o mapeamento das limitações específicas de uso de uma área contribui para a 

uma maior segurança e previsibilidade no processo de estabelecimento de novas atividades 

na região. Na ausência dessas predefinições e do processo de acúmulo de informação que as 

precede, os limites de uma atividade poderão somente ser percebidos tardiamente, em sede de 

estudo de impacto ambiental; e, de tal maneira, pode a empresa que pretende implementar 

nova atividade na região se ver surpreendida após ter dado início a esse processo e ser forçada 

a mudar abruptamente seus planos.  

 

 

 2 O Planejamento em Sede Políticas Públicas Ambientais e sua Função 

Estabilizadora 

 Mencionou-se diversas vezes ao longo do trabalho a chamada “miopia do mercado” e 

o papel de correção que resta ao poder público em decorrência dessa visão imediatista; 

contudo, vale tratar dessa característica separadamente, dada a sua importância e a histórica 

dificuldade que o governo brasileiro tem de agir de forma precedida por planejamento. 
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 Gilberto Bercovici, ao ressaltar a essencialidade do planejamento para alcançar um 

desenvolvimento – termo que presume não só um crescimento, mas um que o faça de modo 

socioambiental e economicamente adequado –, menciona que: 

 

(...) a Administração Pública brasileira está bem longe das 

exigências do desenvolvimento. Sua organização é tradicional, 

com modificações, geralmente, realizadas de maneira 

improvisada, mas sem uma transformação fundamental para 

que o Estado pudesse promover o desenvolvimento. 

(BERCOVICI, 2006, p. 147) (grifo nosso) 

 

 Um governo conduzido de forma reativa – improvisada – à semelhança do mercado 

sofre dos mesmos problemas que este; qual seja, resulta em uma atuação somente imediata e 

inevitavelmente insustentável, eis que um problema visto isoladamente, no presente ou futuro 

imediato, pode não representar a questão devidamente, especialmente em questões 

ambientais. Um dano ambiental meramente contido e não completamente solucionado, ao se 

cumular no tempo com outros, pode gerar um problema muito mais grave, de solução mais 

complexa e, talvez, até irreversível. Da mesma forma, a falta de atuação com previsão pode 

ocasionar a permissão por parte do poder público da instalação de uma atividade poluidora em 

que os danos imediatos são aceitáveis, mas que ao longo do tempo logo se provarão 

excessivos, especialmente se outras atividades decidirem seguir a primeira, de modo que 

aquele particular que lá se instalou com a mais própria regularidade, poderá se ver com o 

inconveniente futuro de uma administração pública “arrependida” e que vem a demandar 

novas exigências inesperadas ao particular, eis que ela agiu sem a previsão que dela se espera. 

 

 Como já exposto também, cabe ao poder público uma ação planejada de modo a 

conferir segurança e estabilidade ao empreendedor privado – e aqui se lembra que a 

coordenação de atos é a própria essência de uma política pública e dificilmente haverá 

coordenação devida sem planejamento. Deve o Estado identificar as vulnerabilidades 

ambientais e manter cientes os particulares de todos os atos a que pretende realizar para supri-

las; porém a efetividade dessa ciência se esgota conforme a proximidade da ação à 

identificação do problema. O Estado prudente age, então, através da previsão, para que 

confira confiança ao mercado de que fornecerá, em nível razoável, aquela estabilidade 

regulatória de que ele precisa. 
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 Uma política pública ambiental bem elaborada, com o devido nível de planejamento, 

não será engessada pelo temor de transformação que afeta o mercado, mas também não será 

implementada de modo a requerer mudanças imprevisíveis. Um exemplo disso é – novamente 

– o que se mencionou ao discorrer sobre a exigência do uso da melhor técnica disponível para 

a sustentabilidade, eis que a legislação criada – que compõe e simboliza a política pública – 

possui uma natureza de adaptabilidade para uma nova realidade, sem que haja prejuízo da 

estabilidade, pois o particular sabe que do surgimento de nova tecnologia significativamente 

mais moderna, sustentável e economicamente viável no mercado, resultará a cobrança estatal 

de sua adoção. Da mesma maneira, o estabelecimento de padrões ambientais que variem 

conforme uma medida de poluição da área também cumpre este papel; contudo, não deve 

haver excessos, sob pena de se gerar exatamente a instabilidade que se procura evitar; assim, 

tal exigência variável não poderia ocorrer na conformidade exata do aumento ou diminuição 

da concentração dos níveis de poluição em uma área, mas talvez pudesse se agravar a 

exigência dos padrões ambientais, por exemplo, a partir da superação de um limiar pré-

estabelecido. 

 

 3 O Planejamento na Elaboração de Políticas Públicas Ambientais e a Custo-

Efetividade dos Instrumentos Econômicos de Incentivo Positivo Direto 

 O planejamento na elaboração de políticas públicas ambientais é essencial também à 

maior custo-efetividade na utilização dos instrumentos econômicos de incentivo positivo 

direto. Além das razões já tratadas, em que se discorreu sobre a necessidade de previsão na 

análise do mercado para o estabelecimento de incentivos em grau suficiente para que sejam 

efetivos sem que sejam demasiadamente custosos, há também o fato de que o planejamento na 

implementação de uma política pública que faz uso desses instrumentos possibilita a 

implantação de instrumentos temporários. 

 

 Com adequado nível de previsão é possível que se adote, por exemplo, uma política de 

subsídio de adaptação para modelos de produção mais sustentáveis por um período de tempo 

claro e pré-estabelecido. A vantagem desse modelo é que o Estado poderá subsidiar uma 

mudança no processo produtivo por tempo suficiente para que este se torne o novo padrão de 

mercado e, assim, o passe a ser exigido pelo próprio novo cenário de mercado. Há uma grande 

diferença nesse procedimento de uma simples implantação de uma política tal de subsídio que 

posteriormente tem seu encerramento imediato após a verificação de que não é mais 

necessária, eis que, itera-se, há necessidade de se prover estabilidade ao mercado e a 
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abordagem de um subsídio com um fim planejado é mais segura que a referida alternativa, 

pois é melhor que se trabalhe com um incentivo de fim planejado e posteriormente se decida 

por prolonga-lo do que se estabeleça o incentivo e o cesse em tempo indeterminado, 

prejudicando as empresas que tenham elaborado planos para a utilização desse subsídio e que 

agora estarão em posição desprivilegiada e inesperada no mercado que já se alterou 

aproveitando-se do benefício. 

 

 Ainda, a instauração de uma política pública que preveja um incentivo temporário 

pode motivar o movimento de empreendedores potenciais, eis que, com a ciência da 

temporalidade finita do incentivo econômico, serão induzidos a decidir por empreender neste 

sentido dentro deste período de tempo, para que possam usufruir do benefício. 

 

 No entanto, deve-se atentar para o fato de que o que aqui se propõe não é o subjugar 

da eficácia do incentivo planejado ao interesse orçamentário: 

 

O planejamento não pode ser reduzido ao orçamento. E por um 

motivo muito simples: porque perde sua principal 

característica, a de fixar diretrizes para a atuação do Estado. 

Diretrizes estas que servem também de orientação para os 

investimentos do setor privado.  O plano plurianual é uma 

simples previsão de gastos, que pode ocorrer ou não, sem 

qualquer órgão de controle da sua execução e garantia 

nenhuma de efetividade. A redução do plano ao orçamento é 

apenas uma forma de coordenar mais racionalmente os gastos 

públicos, não um verdadeiro planejamento, voltado ao 

desenvolvimento, ou seja, à transformação das estruturas 

socioeconômicas (BERCOVICI, 2006, p. 157). 

 

Assim, como já elaborado nos primeiros capítulos do presente trabalho, em termos de 

políticas públicas ambientais deve-se pautar primeiramente pela eficácia da medida e em 

segundo lugar por sua economicidade. Não se realizará planejamento sobre a temporalidade 

de uma tal política de incentivo com base na noção de se prolongar pelo menor tempo 

possível para que haja o menor gasto; bem como não deverá essa temporalidade estar 

completamente ligada ao orçamento, de modo que, possa haver, por exemplo, em sede de 

planejamento liberdade para que, caso verificada grande eficácia do instrumento na prática de 

indução do mercado, possa ser prorrogada sua duração. 
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4 Políticas Públicas Ambientais, Princípio da Precaução e a Importância da 

Decisão 

Como já amplamente analisado, a ideia da elaboração de políticas públicas é muito 

ligada à noção da necessidade de planejamento. Posto isto, importante ressaltar a importância 

desse fator não só no sentido de prover ao mercado uma situação de estabilidade via a 

manutenção de uma maior organização e previsibilidade da ação estatal, mas também no 

sentido de agir em respeito ao espírito do princípio da precaução do direito ambiental. 

 

Cabe aqui iniciar nossa análise com a diferenciação que traz Nicolas de Sadeleer entre 

a atuação de prevenção e precaução. Afirma o autor: 

 

(...) As políticas públicas intencionadas a se opor a danos 

ambientais têm sofrido uma sucessão de modificações radicais 

ao longo do tempo. Uma primeira fase tomou a forma da 

remediação, o que se traduz em intervenção tardia pelas 

autoridades públicas. Neste estágio o dano já havia ocorrido; a 

única medida possível é remediar. 

 

Esta abordagem evoluiu para incluir a dimensão preventiva, 

através da qual as autoridades intervêm previamente à 

ocorrência do dano que provavelmente acontecerá caso 

nada seja feito para preveni-lo. Este segundo estágio é 

marcado pelo entendimento de que as ameaças ao meio 

ambiente são tangíveis e que situações podem rapidamente se 

tornar críticas; por tal razão, a prevenção oportuna de 

consequências danosas deve ser implementada. 

 

Finalmente, a terceira variação é marcada pela antecipação. 

Difere das outras duas na medida em que as autoridades estão 

preparadas para ameaças potenciais, incertas, ou hipotéticas; 

de fato, para todos os casos em que não exista prova 

definitiva de que uma ameaça se materializará. A mais 

recente fase no processo evolutivo, a precaução é o ponto final 

de uma gama de medidas públicas intencionadas a se opor ao 

dano ambiental. Não apenas o dano ainda não ocorreu, como 

não há prova irrefutável de que ocorrerá (SADELEE, 2002, 

p. 91). (grifo nosso) 
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Assim, a cautela decorrente do princípio da prevenção pode ser considerada relativa a 

uma ameaça verificada e aquela relacionada ao princípio da precaução antecipatória com 

relação a uma possibilidade incerta e incomprovada como ameaça real, mas que também não 

se descarta. Exige-se, portanto, a habilidade de previsão da possibilidade de surgimento de 

um problema futuro para que se possa atuar com respeito ao princípio da precaução. 

 

Quanto à elaboração de políticas públicas ambientais essa é uma consideração 

importante, eis que se percebe que na seara ambiental – ainda mais que nas demais – as 

políticas públicas devem não só preceder os danos ambientais, como também se antecipar 

para disciplinar a possibilidade de ocorrência de problemas futuros, quando acompanhados de 

certo grau de probabilidade, independentemente da certeza científica de sua ocorrência. 

 

A história de como se lidou mundialmente com a questão das mudanças climáticas 

representa uma boa analogia desse cenário na escala mundial, eis que ao acompanhar-se a 

evolução de seu tratamento, verifica-se que o problema só foi abordado de modo amplo após 

a averiguação de mudanças mais drásticas nas temperaturas do planeta e consequências 

decorrentes disto. Mesmo no Brasil, que é reconhecidamente um país vanguardista no 

tratamento que dá à questão ambiental, embora ratificada a Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudança do Clima – assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992 – em 

1994, só foi instituída a Política Nacional de Mudanças Climáticas muito recentemente, em 

dezembro de 2009. Isto não significa que não houve esforços anteriores em termos de 

políticas públicas para a contenção do problema das mudanças climáticas no Brasil – longe 

disso –; apenas ressalta-se que os maiores esforços para um planejamento geral sobre a 

questão em uma política pública de mais alto nível operacional se deram não só após a ciência 

sobre o potencial de dano das mudanças climáticas30, mas ainda após um grande agravamento 

dos fatos, e não anteriormente. 

  

 Teve-se, portanto, uma abordagem inconsistente com a ideia de precaução presente no 

ordenamento brasileiro. Não se trata nosso argumento de uma aplicação da faceta do princípio 

da precaução que se utiliza diuturnamente, eis que este se aplica mais na contenção de uma 

                                                
30 Vale notar que em 1979 a Organização Meteorológica Mundial realizava a World Climate Conference 

(Conferência Mundial do Clima), portanto, já àquela época expressando preocupações de que a “contínua 

expansão das atividades do homem na Terra pudesse causar significativas e extensas mudanças climáticas 

regionais e até globais” In PACHAURI, Rajendra K.. 16 Years of Scientific Assessment in Support of the Climate 

Convention, 2004. In: Intergovernmental Panel on Climate Change. Disponível em: 

http://www.ipcc.ch/pdf/10th-anniversary/anniversary-brochure.pdf. Acesso em: 10 fev. 2013. 
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ação cujos níveis de poluição não podem ser cientificamente precisados. Trata-se, então, de 

uma aplicação do espírito desse princípio, de antecipar um possível dano, mas para que se 

exija uma ação de contenção de possíveis danos vindouros, anteriormente à certeza científica 

absoluta quanto à realidade desses danos, sendo suficiente a ameaça credível. Tal noção não é 

tão alheia ao ordenamento brasileiro, eis que se trata da mesma forma de precaução que se 

lista dentre os princípios do artigo 3 da, incorporada no ordenamento brasileiro, Convenção-

Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do Clima: 

 

Artigo 3 

Princípios 

 

Em suas ações para alcançar o objetivo desta Convenção e 

implementar suas disposições, as Partes devem orientar-se inter 

alia , pelo seguinte: 

 

        3. As Partes devem adotar medidas de precaução para 

prever, evitar ou minimizar as causas da mudança do clima 

e mitigar seus efeitos negativos. Quando surgirem ameaças 

de danos sérios ou irreversíveis, a falta de plena certeza 

científica não deve ser usada como razão para postergar 

essas medidas, levando em conta que as políticas e medidas 

adotadas para enfrentar a mudança do clima devem ser eficazes 

em função dos custos, de modo a assegurar benefícios 

mundiais ao menor custo possível. Para esse fim, essas 

políticas e medidas devem levar em conta os diferentes 

contextos socioeconômicos, ser abrangentes, cobrir todas as 

fontes, sumidouros e reservatórios significativos de gases de 

efeito estufa e adaptações, e abranger todos os setores 

econômicos. As Partes interessadas podem realizar esforços, 

em cooperação, para enfrentar a mudança do clima. (grifo 

nosso) 

  

 Dessa forma, cabe ao governo brasileiro – que dispõe dos princípios listados – se 

antecipar quando do surgimento de ameaça ambiental verossímil – portanto, não 

necessariamente provida de absoluta certeza científica – através de medidas precaucionarias 

na elaboração de politicas públicas ambientais, que tracem plano para lidar com a potencial 

ameaça. Ainda, vale mencionar que, embora possa o perigo não se concretizar – no sentido de 
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provar-se irreal, e não de ser prevenido –, não terá o poder público agido de modo 

irresponsável, eis que o processo decisório – especialmente no caso da Administração Pública 

– não pode ser pautado pela escolha de opções apenas após a certeza absoluta quanto à 

realidade das alternativas. A decisão precedida de certeza absoluta é, na maioria dos casos, 

tardia e conflitante com a ideia de necessidade de previsão que aqui se coloca e, ainda que não 

se possa optar pelo outro extremo e se tomar decisões completamente infundadas, o que 

ocorre é que se deverá agir com base nas informações que se tem e, portanto, se deverá 

acumulá-las o máximo possível e então decidir, tudo em tempo hábil. 

 

 Como bem coloca Santos, é esta uma realidade presente na maioria dos processos 

decisórios, e resume-se na escolha entre uma decisão aproximadamente certa e a 

provavelmente errada: 

 

Não existem alternativas perfeitamente corretas ou 

completamente erradas. Na maior parte das vezes, decide-se 

entre o aproximadamente certo e o provavelmente errado. (...) a 

tomada de decisão refere-se à escolha que se faz frente ao 

conjunto de alternativas, dentro de uma conduta dirigida pelas 

metas, meios usados e fins esperados. Implica escolher as 

melhores alternativas de ação entre as disponíveis, ordená-las 

pela prioridade, tempo de implantação e duração da ação. A 

análise para a decisão é aquela que considera as limitações e as 

vantagens inerentes a cada alternativa avaliada e seleciona a 

otimizada. (SANTOS, 2004, p. 152) 

 

 Assim, não há que se desaprovar a conduta do Estado que se antecipou no tratamento 

de uma possível e verossímil ameaça ambiental que posteriormente revela-se irreal, o que se 

desaprova é a conduta governamental que ignore as evidências presentes à época da decisão, 

de modo que errado seria o Estado ao não agir frente à ameaça se à época mostrava-se 

credível, independentemente do que ocorra posteriormente. É importante que se ressalte, 

portanto, que as decisões estatais devem ser julgadas através do prisma das informações 

dispostas à época em que são tomadas. 

 

 Por fim, cabe ressaltar a importância da simples tomada de uma decisão para as 

políticas públicas ambientais e para o mercado. Ao decidir por perseguir ou ignorar a suposta 
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ameaça ambiental dá ou não início o Estado ao desencadeamento de um processo de 

estabelecimento de novas normatizações, planos, programas ambientais e outros atos que 

invariavelmente afetarão – em maior ou menor grau – os processos produtivos e, logo, a 

economia. 

 

A decisão é também vital, então, para que o poder público adote uma postura e passe a 

agir em seus conformes. Um exemplo ilustrativo disso é quanto ao crescimento das cidades, 

há que se decidir pelo grau de investimento nas modalidades de crescimento horizontal ou 

vertical para que se possa então redigir uma política pública de expansão urbana condizente e 

para que os mercados de construção e imobiliário possam ter uma medida mínima de 

estabilidade na certeza do futuro imediato. Se houver opção por um crescimento mais vertical, 

terá de se direcionar os esforços de sustentabilidade para a construção de prédios com 

telhados verdes ou de materiais diferentes do concreto “clássico” que agrava o fenômeno das 

ilhas de calor. Se houver opção por um crescimento mais horizontal, o foco será na 

preocupação de para onde crescer, eis que há algum tempo já discute o esgotamento das áreas 

restantes para uma expansão urbana sustentável. 

 

O planejamento em sede de políticas públicas começa então com uma decisão, como 

no caso das mudanças climáticas, em que foi preciso primeiramente a decisão de que, sim, 

esta é uma ameaça ambiental que merece atenção especial da administração pública e, 

portanto, coube melhor adequar a política nacional que do assunto trata e os planos e ações 

que lhe acompanham, bem como restam cientes, portanto, os empreendedores de que, dada 

essa posição do governo, haverá respaldo na legislação ambiental e consequentemente deverá 

o particular estar preparado para o agravamento das exigências ambientais conforme se 

averigue maior gravidade da situação. 

 

Por outro lado, a ausência de uma decisão inicial clara sobre uma questão gera um 

cenário de instabilidade, em que, sem ao menos uma premissa inicial diretiva a ser seguida, 

surgem inconsistências operacionais no tratamento de questões ambientais. 

 

Quando se fala em decisão aqui, então, refere-se à decisão que acarretará no 

estabelecimento de diretivas, metas e objetivos de, não só uma, mas possivelmente diversas 

políticas públicas e, logo, ressalta-se o seu valor. A presença de objetivos explícitos, claros, 

harmônicos e rígidos entre políticas públicas é reflexo de uma decisão forte e originária de um 
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governo com processo decisório coerente. Essas diretivas possibilitam a ação coesa da 

Administração, bem como representam os dispositivos que asseguram a manutenção de uma 

lógica dentro do sistema normativo que dá suporte às políticas públicas e, consequentemente, 

possibilita-se a tão desejada situação de estabilidade para o mercado – não absoluta, pois não 

se trata de engessamento de normas, mas relativa, eis que se trata de atos que surgem de modo 

coerente e, portanto, previsível. Para respaldo dessa noção, retomamos as críticas de 

Bercovici sobre a organização do Estado brasileiro – o autor vai além do problema aqui 

tratado, mencionando não só a falta de planejamento, mas também a necessidade de 

reestruturação do funcionamento da Administração –, em que discorre sobre como a falta de 

planejamento na atuação do poder público brasileiro simboliza uma dificuldade de adequação 

para o cumprimento dos fins desenvolvimentistas de nossa Constituição: 

 

No Brasil, sempre houve dificuldades para adequar a 

Administração Pública aos fins da política de 

desenvolvimento perseguidos pelo Estado. As tentativas de 

planificação global foram frustradas, sem qualquer 

continuidade ou institucionalização de estruturas burocráticas 

planejadoras adequadas: cada plano foi elaborado por um órgão 

diferente da Administração Pública. Além disso, nunca existiu 

qualquer coordenação entre os vários setores da 

Administração, cuja estrutura não foi adaptada para a 

implementação do planejamento. A única preocupação 

efetiva das nossas reformas administrativas deu-se com a 

vinculação entre plano e orçamento, que não solucionou o 

problema. 

 

O Estado brasileiro não está, e nunca esteve, apesar das 

inúmeras tentativas, organizado para formular e executar uma 

política de desenvolvimento continuada. Surgem planos, mas 

não há planejamento. Um plano de desenvolvimento requer o 

planejamento da Administração Pública. O plano sem 

planejamento é uma formulação racional de ideias, mas sem 

nenhuma efetividade prática.  (BERCOVICI, 2006, pp. 147-

148) (grifo nosso) 

 

 Há, dessa forma, um problema grave, prevalecente na Administração Pública 

brasileira, que é a tomada de decisões iniciais, que são essenciais à determinação de um ou 
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mais objetivos a serem perseguidos e que estes, por sua vez, constituem elementos bases da 

criação de políticas públicas, que são a coordenação efetiva dos atos que a compõem para a 

realização desses objetivos. Sem decisão, sem planejamento, sem objetivos claros não há, 

portanto, efetivas políticas públicas e, sem essas, muita dificuldade terão os ambientalistas em 

lidar com as respostas-reflexos de um mercado em temor de mudanças. 
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Capítulo 5 Considerações Finais 

 

Em termos de considerações finais, cabe suma da contribuição de nossa dissertação 

para o olhar da elaboração e avaliação das políticas públicas que tenham cunho ambiental. 

Assim, pelo explorado, acredita-se que quanto a tais políticas: 

 

 Deve ser ajustada a expectativa da realização do desenvolvimento sustentável nessas 

políticas, eis que políticas de menor nível operacional deverão preocupar-se menos 

com as três facetas do desenvolvimento sustentável, deixando essa função de 

coordenação para as políticas de maior nível operacional, de modo que o ideal realize-

se na macropolítica. 

 

 As metas, resultados e padrões de políticas públicas ambientais devem ser 

estabelecidos através de processos científicos e multidisciplinares, que cheguem a 

resultados rígidos e os mais precisos possíveis – ou com a devida margem de 

segurança. 

 

 Em consequência do ponto anterior, devem ser respeitadas as conclusões a que se 

chega e devem ser as políticas públicas ambientais suficientemente eficazes para que 

se conceda adequado nível de proteção aos bens que se julgou necessário proteger. 

 

 Na criação e implementação das políticas públicas ambientais deve ser utilizado o 

processo de análise de custo-efetividade, em razão da natureza diferenciada do objeto 

com que lidam. 

 

 Embora primordialmente de cunho ambiental, ainda assim devem essas políticas 

públicas – ainda que, em algumas, isso ocorra de modo secundário – evitar impactar 

excessivamente de modo negativo o mercado, ou até, se possível, melhorá-lo. 

 

 Para melhor respeitar o ponto anterior, devem essas políticas auxiliar os 

empreendedores para que se possa acelerar uma evolução do mercado – que ocorreria 

naturalmente, mas a um passo demasiadamente lento – o que beneficia ambos o 

mercado a longo prazo e os objetivos principais, ambientalistas, da política. 
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 Não devem, portanto, se abster as políticas públicas ambientais de intervir na dinâmica 

do mercado; até porque é função do Estado corrigir e direcioná-lo para o fim de 

preservação ambiental – conforme princípio da ordem econômica do Brasil. 

 

 Devem ser utilizados para os fins das políticas públicas ambientais ambos os 

instrumentos de comando e controle e econômicos, de forma conjunta e não separada, 

incidental. 

 

 Na utilização de instrumentos econômicos devem não só ser bem utilizados os 

instrumentos – como se demonstrou, cada instrumento tem suas forças e fraquezas –, 

mas também deve se dar prioridade para a utilização de instrumentos de menor custo e 

risco. 

 

 O uso de instrumentos econômicos positivos diretos nas políticas públicas ambientais 

deve se dar com parcimônia e, preferencialmente, para o incentivo de ganhos de 

sustentabilidade ambiental além dos padrões mínimos requeridos no comando e 

controle. 

 

 Políticas públicas ambientais devem ser criadas com uma cultura de planejamento 

extenso, aplicada desde a definição de objetivos apropriados e rígidos partidos de uma 

decisão clara, até o estabelecimento de previsões de fim ou prolongamento de suas 

medidas; com uma linha consistente de progresso ambiental entre as políticas 

elaboradas, que forneça uma medida de previsibilidade ao mercado e, 

consequentemente, segurança. 

 

 Por fim, as políticas públicas ambientais, conforme o espírito da prevenção que 

permeia a área, devem se anteceder aos problemas ambientais que possam surgir e não 

superví-los. 
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CONCLUSÃO 

 

Passamos, então, para a conclusão de nosso trabalho. Primeiramente, importante 

relembrar que cabe um novo olhar para o desenvolvimento sustentável, portanto, não no 

sentido de alterar sua definição, mas sim a abordagem que se dá a cada uma de suas vertentes, 

para que seja feita de forma diferenciada, eis que embora sejam todas importantes, não 

possuem as mesmas características dentre urgência, fragilidade do bem protegido, 

imediatismo dos impactos ao ser humano, complexidade lógica e outras. 

 

Ademais, construiu-se sobre isso a ideia de que não só devem ser tratados de forma 

diferenciada os três pilares do desenvolvimento sustentável, como deve ser sua abordagem 

mais ou menos focada em um ou dois aspectos no âmbito das políticas públicas, dependendo 

do nível operacional com que se lida. Assim, o desenvolvimento sustentável deve realizar-se 

no macro sistema das políticas públicas através da concatenação harmoniosa de políticas de 

Estado – mais preocupadas com a atenção a todos os três aspectos do desenvolvimento 

sustentável – e políticas de governo – que, menos amplas e de menor nível operacional, 

tenderão a focar em um ou dois aspectos do desenvolvimento sustentável; para que, no anseio 

da realização de objetivos grandiosos, não se tornem ineficazes, afinal, sua função é pontual, 

localizada, focada e, consequentemente, assim devem ser seus objetivos. 

 

 Quanto à questão das proibições e estabelecimento de padrões, itera-se a necessidade 

de trabalho multidisciplinar para que haja a fixação de níveis de exigência adequados não só 

para que se vejam maiores efeitos na indução do mercado para condutas mais sustentáveis, 

mas também para que, com o devido embasamento científico, trabalhe-se com margem 

adequada de segurança para que haja respeito à noção de mínimo essencial ambiental, 

entendida como a proteção mínima requerida para a manutenção dos processos naturais que 

mantém o equilíbrio ecológico; não se permitindo, portanto, a flexibilização de regramentos 

em áreas de proteção cujo meio não comporta tal flexibilidade. 

 

Nesta linha, vale notar que a imagem de inflexibilidade e restrição excessiva ao 

crescimento econômico do movimento ambientalista ainda prevalece no setor privado de 

forma geral, eis que muito ainda se fala no conflito entre meio ambiente e economia; contudo, 

como já se percebe na realização de que o conceito de desenvolvimento não equivale 

exatamente ao de crescimento econômico puro, a ideia de que a proteção ambiental se opõe 
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aos interesses da ordem econômica é em grande parte absurda. Como se verificou, muitas das 

demandas da sustentabilidade ambiental não só se beneficiam como requerem a utilização de 

técnicas modernas de produção e, ademais, a noção de uma produção verdadeiramente 

eficiente – que utiliza a menor quantidade de recursos para os maiores resultados possíveis – é 

desejável a ambos os lados do suposto conflito. 

 

O governo, no estabelecimento de políticas públicas ambientais, deve, então, aliar-se à 

parcela dos particulares mais disposta a trabalhar para uma evolução, ambiental e econômica, 

do mercado, ou seja, deve-se aliar aos empreendedores. Ainda, lembra-se que o conceito de 

empreendimento está dissociado da noção de risco e, portanto, cabe ao poder público facilitar 

a transição para o uso de modelos sustentáveis de produção àqueles que pretendem 

empreender nesta direção. 

 

 Embora abranjam um grande espectro em termos de nível de operacionalização, as 

políticas públicas ambientais são mais focadas e, como colocado, embora envolvam também 

políticas de Estado, possuem um fim ambiental e, portanto, estas serão sempre mais 

direcionadas para esse aspecto, ainda que devam respeito aos demais. É importante essa 

conotação, eis que disso se estabelecem os padrões para avaliação de uma política; assim, 

devem ser as políticas públicas ambientais avaliadas primeiramente no quesito de sua eficácia, 

cuja eficácia refere-se não a níveis de afetação da economia ou do aspecto social, mas 

puramente ambiental, e, dessa forma, só depois de verificada a capacidade de cumprimento 

dos objetivos ambientais dessa política é que se averiguarão os impactos – os quais podem ser 

positivos ou negativos – aos demais aspectos mencionados. 

 

 Pode essa abordagem parecer radical, contudo, ressalta-se que não se clama pelo 

ignorar dos demais aspectos do desenvolvimento sustentável, apenas itera-se que o elemento 

mínimo essencial de uma política pública tida como de vertente ambientalista é o 

cumprimento de metas ambientais e, portanto, deve-se primeiramente verificar se é a medida 

sequer capaz de cumprir essas metas, para que então se considere seus custos e benefícios e se 

julgue a política suficientemente eficiente ou não. Nota-se, ainda, que, como apontado, essa 

consideração é importante principalmente para o tratamento de políticas de menor nível 

operacional, eis que se deve aceitar que uma política pública ambiental neste âmbito, se 

necessário, pode incorrer em prejuízos – não excessivos – a outros aspectos, como a 

economia, de modo que poderá ser compensada por uma política pública outra, eis que não 



89 

 

deve ser sua primeira preocupação o aspecto econômico. Portanto, é preferível e almejável a 

melhoria em todos os aspectos do desenvolvimento sustentável, mas só se revela sua 

obrigatoriedade, conforme se trate de políticas públicas em um maior nível operacional. 

Ainda, não se incorre no risco de que haja no nível mais focado somente políticas que se 

atentem a um ou dois aspectos, eis que a criação de políticas de governo é direcionada pelas 

políticas de Estado, cuja missão é de harmonização das primeiras para a manutenção do ideal 

maior. 

 

 Essa análise, junto à ideia de que o bem tratado é de natureza mais frágil e de 

importância, não maior, porém, mais imediata ao ser humano que aquele tutelado pelas 

políticas econômicas, bem como é um bem de valor largamente não quantificável, nos levou 

também à conclusão de que às políticas públicas ambientais deverão ser avaliadas por uma 

relação de custo-efetividade e não custo-benefício. 

 

 Posto isto, passou-se para uma análise de impactos ao mercado, eis que após a 

verificação da eficácia de uma política pública ambiental, será este um dos grandes fatores 

para sua diferenciação dentre as demais alternativas; eis que, como mencionado, prefere-se 

aquela política pública ambiental que, após demonstrar capacidade de atingir suas metas 

específicas, possa surtir menos prejuízos e quanto mais benefícios possíveis em quaisquer dos 

demais aspectos do desenvolvimento sustentável. 

 

 Grande parte das ocorrências de conflitos na busca pelo desenvolvimento sustentável 

ocorre entre a proteção do meio ambiente e a do mercado; assim, buscou-se focar nessa 

dualidade. Nossos estudos revelaram uma tendência de ação reativa do mercado, eis que tende 

ele a agir com a menor previsão possível, baseando-se mais em fatos incontroversos e 

processos já iniciados e projetando-se suas metas e preocupações para o futuro próximo. 

Assim, surge o conflito em grande parte do fato de que a ação para a proteção do meio 

ambiente, todavia, deve ser proativa, agindo de forma oposta, eis que pautada pela ideia de 

prevenção em sentido amplo; destarte, demanda ações em resposta a ameaças prováveis, sem 

absoluta certeza científica, e em relação a ocorrências em futuro distante ou de verificação 

gradual. Ainda, como se verificou, o mercado tem grande dificuldade em sequer avaliar os 

benefícios que a proteção do meio ambiente gera, eis que os bens de que se trata ou não são 

passíveis de quantificação valorativa, ou têm seu valor subestimado pelo mercado. 
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 Clama-se, portanto, pela ideia de que ao Estado cabe a correção da miopia do 

mercado, eis que prejudicial não só ao meio ambiente como também a si próprio, dado seu 

interesse nos recursos naturais, e ao fim da ordem econômica brasileira de manutenção da 

condição de dignidade da pessoa humana. 

 

 A palavra “correção” que se utiliza é intencional, eis que como se pode verificar ao 

longo da presente dissertação, prefere-se uma abordagem pautada mais pela intervenção por 

indução do Estado no mercado que àquela, antiga, somente de direção, cogência. 

 

Esse debate de abordagem é simbolizado na seara ambiental principalmente pela 

discussão entre o uso de instrumentos econômicos – especialmente os de incentivo positivo – 

e aqueles de comando e controle e, como se apontou repetidamente, embora se clame 

fortemente pela ideia de incentivo econômico do mercado para a atuação sustentável, eis que 

assim se pode trabalhar dentro da própria lógica mercantil e, portanto, de forma mais 

eficiente; não se deve ignorar a utilidade e o lugar que ainda têm os instrumentos de comando 

e controle. 

 

 O que se demonstrou sobre o equilíbrio entre o uso de comando e controle e de 

instrumentos econômicos é, em suma, que deve ser utilizada a abordagem restritiva até o 

ponto que se torne ineficiente – e provavelmente será ineficiente antes de se tornar ineficaz, 

eis que se aumentam custos como os aqueles com fiscalização, quanto mais se depende de 

força cogente –, para, então, incentivar-se a atuação sustentável para além das normas de 

comando e controle através do uso de instrumentos econômicos. Ademais, como se apontou, 

há casos em que instrumentos econômicos podem potencializar a eficiência e aceitabilidade 

das normas de comando e controle, como com subsídios ou financiamentos que auxiliem o 

mercado a transicionar-se para um modelo sustentável de produção de maior exigência em 

relação a parâmetros dispostos em lei. 

 

 Cada instrumento econômico possui uma aplicação diferenciada dentro deste cenário e 

tentou-se apontar a direção para o uso mais efetivo de cada dentro da lógica traçada, bem 

como suas limitações de eficiência. As taxas ambientais servem ao desincentivo de atividades 

indesejadas, bem como para adquirir capital – o que deve constituir apenas uma vantagem em 

sua aplicação, não um fim em si –, mas não bem cabem a situações críticas em que é 

necessária a cessação ou grande redução de uma atividade econômica. A concessão de 
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certificados ambientais a empresas por parte do poder público é outra forma de incentivo 

similar, mas que trabalha diretamente com a questão da imagem de uma empresa no mercado 

e crê-se mais eficaz quando se restringe à concessão de certificados com exigências rígidas, 

sendo, portanto, mais raros e de maior valor no mercado. O instrumento da concessão florestal 

é interessante à manutenção de áreas amplas e/ou remotas, de difícil fiscalização, mas sua 

aplicação é limitada ao caso das florestas, bem como restringido em sua aplicação pela 

própria dependência da existência de áreas disponíveis para concessão. Os instrumentos de 

securitização, como o seguro ambiental, sofrem do mesmo problema de aplicação limitada, 

eis que servem mais à utilização em casos específicos, de necessidade de prevenção máxima, 

como o de seguro para danos de acidentes nucleares, eis que são instrumentos que geram 

ainda mais encargos a uma atividade econômica, portanto, podem desincentivar a ação de 

potenciais empreendedores na mesma linha lógica do excesso no uso de comando e controle. 

Os instrumentos econômicos de incentivo positivo direto como financiamentos, subsídios e 

benefícios fiscais representam um alto grau de risco-recompensa, em que há relativamente 

mais investimento monetário por parte do poder público em relação a outras medidas e, 

embora sua influência nos mercados possa ser imensa e muito útil no caso de incentivo para a 

sustentabilidade além das exigências legais, trata-se de uma relação complexa com o 

mercado, e de difícil previsão, em que se pode acabar por realizar muito investimento para 

gerar poucos resultados. O pagamento por serviços ambientais é útil na medida em que não só 

auxilia, mas viabiliza economicamente um serviço ambiental através de sua remuneração, 

bem como é um instrumento que proporciona amplas possibilidades de geração de benefícios 

sociais junto aos ambientais; contudo, é um instrumento de difícil precificação, bem como sua 

eficiência e atratividade para o mercado – e não as comunidades locais a que em grande parte 

se direciona – diminuem conforme se aumentam as pretensões do instrumento para além das 

puramente ambientais. 

 

Já os instrumentos clássicos de comando e controle, ainda são muito úteis quando é 

absolutamente necessária a imposição de proibição ou grande redução de uma conduta, bem 

como servem ao estabelecimento dos limites máximos de poluição de uma atividade, podendo 

ter seu cumprimento incentivado pelo uso conjunto de instrumentos de incentivo positivo 

direto, em caso de grande necessidade, ou serem em si utilizados em conjunto a diversos 

instrumentos econômicos de modo a torna-los mais eficientes. 
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Retorna-se, em seguida, à ideia da essencialidade do planejamento na elaboração de 

políticas públicas ambientais, em que se demonstrou como o instrumento do zoneamento 

ecológico econômico é útil para a garantia de um nível adequado de estabilidade para o setor 

econômico, pois lhe fornece informações sobre os usos da área em que se aplica, enquanto 

permite também que se realizem alterações em normas e padrões futuramente sem que se 

afete esta estabilidade, eis que traçadas com antecedência. O planejamento também possibilita 

que instrumentos como o subsídio para a compra de equipamentos modernos tenham um fim 

preestabelecido que impulsione o mercado para agir durante sua vigência, bem como 

representa um passo importante para o balanço orçamentário, na medida em que se estabelece 

que a existência da medida – custosa – não se exceda a seu período de efetividade, sem que se 

restrinja, contudo, a possibilidade de renovação da medida na verificação de grande 

vantagem. 

 

Aponta-se ainda a noção de que a decisão pura e simples de uma direção na atuação do 

Estado é uma ação essencial para a criação de boas políticas públicas. A ausência de uma 

decisão gera a elaboração de políticas públicas com dispositivos conflitantes e não 

harmoniosos, bem como não oferece ao mercado a previsibilidade imediata e estabilidade de 

que necessita para seu bom funcionamento. Na seara ambiental das políticas públicas a 

decisão é ainda mais importante, eis que, nos conformes do espírito do princípio da 

precaução, verifica-se a necessidade de agir preventivamente, com visão a longo prazo, ainda 

que não haja consenso sobre a ameaça apresentada por um problema ambiental. Esta ação 

deve iniciar-se com uma decisão, ainda que seja uma decisão pelo ignorar do problema, para 

que o setor econômico possa, ao estar ciente da posição estatal – de ser ambientalista, de 

realizar exigências fortes, de decisão pelo foco em instrumentos econômicos ou até mesmo de 

não aceitar a existência de um fenômeno etc. –, agir de modo conforme. 

 

 Por fim, cabe a diretiva geral de que a ação do Estado na elaboração de políticas 

públicas ambientais deve ser pautada pelo intuito de auxiliar na evolução dos mercados. 

Assim, não se trata de uma revolução, mas de uma transformação que ocorre através da 

construção sobre ideias estabelecidas e que é caracterizada por sua inevitabilidade; porém, 

pode e deve o Estado acelerar seu processo, eis que em sua normalidade tende a ocorrer após 

a falência dos modelos e processos antigos de produção e consumo e não é interessante à 

coletividade e especialmente ao meio ambiente o esperar dessa crise. Nesta mesma linha, 

ressalta-se a ideia (comumente atribuída a Platão) de que “necessidade é a mãe da invenção” 
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e, dessa forma, como meio de proteção dos bens ambientais, é preferível a geração artificial 

da necessidade de criatividade no capitalismo para a adaptação a um novo cenário de normas 

ambientais – indutoras e direcionadoras – à dependência da criatividade para a inovação 

tecnológica frente a uma necessidade gerada por uma crise ambiental resultante do consumo 

exacerbado dos recursos naturais. A primeira é impulsionada por um problema concreto, 

imediato, facilmente perceptível e altamente motivador: o anseio pelo lucro em um cenário 

econômico diferente; e a segunda, de uma necessidade projetada para o futuro – a crise 

ambiental que se presente evitar – cujo valor, só mais perceptível em uma visão coletiva que 

individual, é menos motivador a um sujeito particular e cujo nível de necessidade percebido 

será proporcional ao próprio nível de falha da meta de proteção do meio ambiente. 
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