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Resumo da Tese Apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Mestre em Ciências (M.Sc.) 

 

O CONTROLE EXTERNO DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL BRASILEIRO 

 

Luiz Henrique Moraes de Lima 

Março, 2.000 

 

Orientador:  Maurício Tiomno Tolmasquim 

Programa:  Planejamento Energético. 

Esta tese discute a efetivação do controle externo do patrimônio ambiental 

brasileiro e os critérios a serem utilizados pelo Tribunal de Contas da União para 

quantificar os danos causados ao meio ambiente. 

O Capítulo I discorre sobre a responsabilidade constitucional do TCU com a gestão 

ambiental e as dificuldades para a aplicação da sua metodologia tradicional na 

quantificação dos danos ambientais. 

O Capítulo II examina a quantificação dos danos ambientais no âmbito do Poder 

Judiciário, concluindo-se que não se dispõe de princípios e métodos adequados.  

O Capítulo III expõe as interpretações contemporâneas sobre as relações entre a 

economia e os ecossistemas, apresentando-se os fundamentos da análise neoclássica e seus 

métodos de valoração. 

No Capítulo IV, discute-se a aplicabilidade da Contabilidade Ambiental à atuação 

ambiental do TCU, apresentando-se a proposta da exigência de Prestações de Contas 

Ambientais como instrumento de apoio para a quantificação dos débitos. 

O Apêndice I discute a evolução do setor ambiental no contexto do sistema 

orçamentário brasileiro. No Apêndice II são formuladas sugestões para a utilização da 

Contabilidade Ambiental na estimativa da Dívida Ecológica da qual o Brasil é credor. A 

apresentação de elementos do instrumental neoclássico é feita no Apêndice III e sua crítica 

no Apêndice IV. Finalmente, o Apêndice V descreve métodos de valoração não-

neoclássicos. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Master of Science (M.Sc.) 

 

THE EXTERNAL AUDIT OF BRAZILIAN ENVIRONMENTAL ASSETS 

 

Luiz Henrique Moraes de Lima 

March, 2.000 

 

Advisor:   Maurício Tiomno Tolmasquim 

Program:   Energy Planning Program 

 

This thesis discusses the effectiveness of external audit of Brazilian environmental 

assets and the criteria to be used by the Tribunal de Contas da União (Accounts Tribunal of 

the Union) - TCU to quantify environmental damages. 

Chapter I presents the TCU’s Constitutional mission regarding the environment and 

the problems of applying its traditional methodology to the monetary quantification of 

environmental damages. 

Chapter II examines the environmental damage quantification used by the Judiciary 

Branch, concluding that appropriate principles and methods do not exist. Chapter III 

discusses contemporary interpretations of the relationship between the economy and the 

environment, presenting the foundations of neoclassical analysis and its valuation methods. 

Chapter IV discusses the applicability of Environmental Accounting to the TCU’s 

environmental actions, and presents a proposal to require environmental accounting reports 

as a tool for damage quantification. 

Appendix I discusses the evolution of the environmental sector in the Brazilian 

budget system and also the effectiveness of existing controls. In Appendix II, suggestions 

are made for the use of Environmental Accounting to estimate the Ecological Debt, of 

which Brazil is a creditor. Elements of neoclassical techniques are presented in Appendix 

III. Appendix IV reviews the critique of the neoclassical paradigm and its application in 

environmental economics. Finally, in Appendix V some non-neoclassical valuation 

methods are described. 
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 “A rotina é uma força impeditiva, massificadora, que circunscreve. 

Ninguém quer ser o primeiro a romper a crosta, criar algo novo. 

Como obscuro semeador, cumpro o dever de semear, 

Semeando sempre, sem contar com os júbilos da colheita.” 

 (Cora Coralina, 1991) 

 

 

 

 

“Cela est bien dit, répondit Candide, 

 mais il faut cultiver notre jardin.” 

(Voltaire, 1759) 
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Introdução 

“O Brasil detém a maior diversidade biológica do 

planeta, 40% das florestas tropicais e 20% da água doce 

disponível no mundo. Um volume significativo de nosso 

Produto Interno Bruto está associado diretamente aos 

recursos naturais. A gestão e o uso adequado desse imenso 

patrimônio ambiental são fundamentais para o 

desenvolvimento sustentável do País e para a conseqüente 

melhoria da qualidade de vida do cidadão.” (Brasil, Plano 

Plurianual 2000-20031) 

 

Esta tese discute a efetivação do controle externo do patrimônio ambiental 

brasileiro e especialmente os critérios a serem utilizados pelo Tribunal de Contas da União 

para quantificar os danos causados ao meio ambiente.  

Trata-se de um tema relativamente novo no cenário institucional de nosso país e o 

problema suscitado é real, conquanto ainda não tenha sido enfrentado na prática pela Corte 

de Contas. De fato, são diversas e plausíveis as hipóteses aqui descritas de ocorrências de 

danos ao patrimônio público ambiental, capazes de exigir uma quantificação monetária 

pelo TCU de modo a sancionar os responsáveis.  

Mais que isso, o tema é relevante nas suas dimensões econômica, social, cultural e 

ecológica. Basta mencionar a extraordinária comoção na opinião pública nacional 

provocada pelo acidente de vazamento de óleo na Baía de Guanabara, em janeiro de 2000, 

quando estavam sendo escritas as últimas linhas deste trabalho2. 

                                                 
1 Mensagem enviada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, em setembro de 1999. 
2 Cf. O Globo, 21/01/2000; O Dia, 20/01/2000; Jornal do Brasil, 20/01/2000; entre centenas de matérias, 
artigos e editoriais sobre o episódio. No meu entender, esse acidente configura uma das hipóteses descritas no 
Capítulo I, na subseção 1.4.3. 
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Por sua proposta de investigar um tema pouco explorado, a tese possui um 

importante componente de apresentação teórica de instrumentos jurídico-legais; de 

conceitos de Direito Ambiental e de Economia; de princípios de Planejamento Ambiental; 

e de normas relativas ao Tribunal de Contas da União. De outro lado, foi efetuada uma 

pesquisa extensiva acerca da presença de tais elementos teóricos na realidade brasileira 

contemporânea, o que envolveu considerável levantamento da jurisprudência na área 

ambiental; da execução orçamentária dos programas relativos ao meio ambiente; das 

políticas ambientais da administração pública federal; e de componentes ambientais em 

auditorias realizadas pelo TCU. Foram pesquisadas, também, as experiências 

internacionais relevantes, particularmente no que concerne à utilização da Contabilidade 

Ambiental. A extensa bibliografia utilizada testemunha a preocupação de buscar, sempre 

que possível, os fundamentos teóricos nas suas fontes originais, bem como as suas mais 

atualizadas discussões e aplicações. Assim, significativa parcela da pesquisa foi realizada 

pela Internet ou a partir de documentos ali referenciados. 

As diversas propostas formuladas sugerem linhas de atuação e roteiros de trabalho 

para o Tribunal de Contas da União, o Congresso Nacional e o Poder Executivo. De igual 

forma, algumas questões abordadas podem ser objeto de futuras pesquisas. 

O Capítulo I apresenta a problemática do controle externo do patrimônio ambiental. 

Inicialmente, discorre-se sobre a responsabilidade do Tribunal de Contas da União com a 

gestão ambiental, a partir do marco da Constituição da República de 1988. A estratégia 

adotada pelo TCU para a questão ambiental é o tema da seção 1.2. O exame da 

metodologia usualmente utilizada pelo TCU na quantificação dos débitos e breves 

considerações acerca do conceito de ato antieconômico são o objeto da seção 1.3. A seção 

1.4 analisa as dificuldades para a aplicação da metodologia tradicional do TCU na 

quantificação dos danos ambientais, descrevendo os conceitos e as características dos 

danos, impactos e perturbações ambientais e caracterizando as situações de dano ambiental 

suscetíveis de provocar a ação do Tribunal de Contas da União. 

O Capítulo II examina o tema da quantificação dos danos ambientais no âmbito do 

Poder Judiciário. A seção inicial descreve a evolução histórica do Direito Ambiental 

brasileiro e os principais diplomas legais vigentes, assinalando as dificuldades que a 
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legislação ambiental enfrenta para ser plenamente respeitada e detendo-se, especialmente, 

no exame do instrumento da ação civil pública de responsabilidade por danos ao meio 

ambiente. A seção seguinte discute brevemente algumas experiências européias e 

estadunidenses de avaliação monetária de danos ambientais no âmbito do Judiciário. A 

seção 2.3 é dedicada ao exame da jurisprudência existente no Brasil, sendo mencionadas e 

comentadas algumas decisões relevantes, concluindo-se que ainda não se dispõe na lei, na 

jurisprudência e na doutrina, de princípios e métodos adequados para a quantificação em 

estudo. 

O Capítulo III versa sobre como a Teoria Econômica tem enfrentado a questão da 

valoração ambiental. A primeira seção desse Capítulo identifica os grandes problemas 

ambientais contemporâneos como sintomas de conflito entre o sistema econômico e os 

ecossistemas e descreve a evolução do pensamento econômico acerca do meio ambiente, o 

conceito de desenvolvimento sustentável e as principais interpretações contemporâneas 

sobre as relações entre o meio ambiente e a economia, sendo classificadas quatro ‘Escolas’: 

a Convencional, a Conservacionista, a Economia do Meio Ambiente e a Economia 

Ecológica. São expostas as polêmicas em curso acerca de temas como a sustentabilidade e 

a incomensurabilidade. A seção seguinte, após considerações sobre a controvérsia acerca 

do valor na história do pensamento econômico, apresenta os fundamentos teóricos da 

análise neoclássica, amplamente hegemônica na academia e nas principais organizações 

internacionais de cooperação e de crédito. Finalmente, na seção 3.3, são expostos os 

conceitos e os componentes do valor econômico total de um ativo ambiental e os métodos 

neoclássicos de valoração do meio ambiente, assim como apontadas algumas de suas 

fragilidades e distorções, que, no meu entender, comprometem significativamente sua 

aplicabilidade, caso não sejam explicitadas consideráveis qualificações.  

A Contabilidade Ambiental é o objeto do Capítulo IV. Primeiramente, discorre-se 

acerca do seu conceito, sua origem histórica e desenvolvimento, descrevendo-se o estado 

da arte internacional e algumas experiências de sua utilização em diversos países e 

destacando-se a importância que lhe é concedida na Agenda 21. A seção seguinte discute a 

aplicabilidade da Contabilidade Ambiental à atuação ambiental do Tribunal de Contas da 

União à luz de experiências de outras Entidades de Fiscalização Superiores, apresentando-

se a proposta da exigência de Prestações de Contas Ambientais. A última seção examina 
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como a Prestação de Contas Ambiental pode constituir um instrumento de apoio para a 

quantificação do débito, sugerindo-se diretrizes para a sua apresentação e critérios para sua 

apreciação pela Corte de Contas, indicando-se três sucessivas etapas para a sua 

implantação: os Inventários Ambientais, os Indicadores de Desempenho Ambiental e as 

Prestações de Contas Ambientais propriamente ditas. 

Na Conclusão encontram-se resumidas as principais proposições formuladas ao 

longo de todo o trabalho. 

Os Apêndices I e II incluem discussões sobre aspectos relevantes da temática do 

controle externo do patrimônio ambiental brasileiro, mas cuja inclusão no corpo principal 

da tese não me pareceu apropriada. Os Apêndices III, IV e V desenvolvem aspectos 

teóricos adicionais da Economia do Meio Ambiente e da Economia Ecológica. 

O Apêndice I discute a evolução recente do setor ambiental no contexto do sistema 

orçamentário brasileiro. Após a apresentação, na seção inicial, do marco constitucional e 

das leis orçamentárias vigentes, são elaboradas e comentadas tabelas descrevendo a 

evolução recente da execução orçamentária na área ambiental. A última seção comenta a 

reduzida efetividade dos controles existentes no que concerne ao meio ambiente, sendo 

apresentadas algumas propostas concernentes ao tema. 

O Apêndice II tem como tema a Dívida Ecológica. O primeiro ponto abordado é o 

da dívida externa brasileira, sua origem histórica, evolução recente, relação com o meio 

ambiente e os sacrifícios que o pagamento de seus juros têm imposto à sociedade brasileira. 

A seguir é apresentado o conceito de Dívida Ecológica em três diferentes acepções, sendo 

sumariados diversos estudos científicos relevantes em apoio à essa visão, bem como 

descritos os problemas metodológicos associados ao cálculo do seu montante. Finalmente, 

são formuladas sugestões para a utilização pelo Tribunal de Contas da União da 

Contabilidade Ambiental na estimativa do montante da Dívida Ecológica da qual o Brasil é 

credor. 

Uma apresentação mais ampla de elementos do instrumental neoclássico é feita no 

Apêndice III, incluindo conceitos como o ‘Ótimo da Poluição’, as propostas das taxas 

pigouvianas e do estabelecimento de padrões e o Teorema de Coase, bem como uma 

descrição sintética dos principais instrumentos de política ambiental. 
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A crítica ao paradigma neoclássico é feita no Apêndice IV, onde são abordadas as 

críticas aos fundamentos da economia neoclássica, às debilidades teóricas da Economia do 

Meio Ambiente neoclássica, e as relativas ao mecanicismo, ao reducionismo, à 

desconsideração das classes sociais e à insustentabilidade ecológica da eficiência 

econômica. O texto termina com breves considerações acerca das dimensões éticas da 

valoração econômica do meio ambiente. 

Finalmente, o Apêndice V descreve  e também critica métodos de valoração não-

neoclássicos. São expostos elementos de uma abordagem alternativa, incluindo no quadro 

da análise neoclássica um ponderador de natureza social e uma restrição ecológica 

absoluta. Conclui-se que a inexistência, até o presente, de uma teoria do valor capaz de 

apreender na sua plenitude os fenômenos da interação entre a economia e os ecossistemas 

conduz à ausência de um método consensual para proceder-se à valoração. 

O Anexo contém a íntegra de alguns dos principais documentos e diplomas legais 

relevantes para o escopo deste trabalho e de mais difícil acesso para o leitor interessado em 

consultá-los. 
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Capítulo I 

O controle externo do patrimônio ambiental 

“O meio ambiente não existe como uma esfera 

desvinculada das ações, ambições e necessidades humanas.” 

(Gro Harlem Brundtland, 1988) 

“Os controles significam mensurações e informações. 

O controle quer dizer direção. Os controles dizem respeito 

aos meios, o controle ao fim. Os controles ligam-se aos fatos, 

isto é, a acontecimentos ocorridos anteriormente. O controle 

relaciona-se com expectativas, isto é, com o futuro. Os 

controles são analíticos, preocupam-se com o que era e o que 

é. O controle é normativo e diz respeito àquilo que deve ser.” 

(Peter Drucker, 1991) 

 

1.1  O Tribunal de Contas da União e o meio ambiente a partir da 

Constituição de 1988 

1.1.1 O meio ambiente como patrimônio dos brasileiros 

A Constituição de 1988 aumentou consideravelmente as atribuições do Tribunal de 

Contas da União. Resultante de uma conjuntura política em que a grande maioria dos 

brasileiros expressava a sua vontade de ampliar os espaços democráticos recém 

conquistados, bem como de construir mecanismos institucionais de controle do Estado pela 

sociedade, esse momento caracterizava-se também pela emergência, no cenário mundial, 

da questão ambiental como um dos temas de maior destaque nas relações econômicas e nas 
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políticas interna e externa de cada nação. A conjunção de tais circunstâncias trouxe, pela 

primeira vez, a temática ambiental para o âmbito do controle externo3 da administração 

pública. 

Assim, a nova Carta dos brasileiros estabelece em seu art. 225, caput: 

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações.” (grifei) 

Dessa forma, o meio ambiente ecologicamente equilibrado caracteriza-se como um 

patrimônio, cuja defesa e preservação, estratégicas para as atuais e futuras gerações, são de 

responsabilidade do Poder Público. A esse incumbe, entre outras atribuições, de acordo 

com os parágrafos e incisos do citado art. 225:  

a) preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 

genético;  

b) exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; e  

c) impor, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados, sanções penais e administrativas aos responsáveis por condutas e 

atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. (grifei) 

O conceito de “bem de uso comum do povo” 4, leciona Cretella Jr. (1991), remonta 

aos romanos que estabeleceram as res communes omnium, coisas destinadas ao uso de 

todos ou coisas públicas suscetíveis de serem utilizadas por quisque de populo. Já Silva 

                                                 
3 Na expressão de Souto (1999):  

“Em última análise, o Controle Externo é o controle da sociedade sobre a Administração Pública 
feito por seus representantes nas Casas Legislativas. Essa incumbência a cargo do Congresso Nacional é 
realizada com o auxílio do Tribunal de Contas da União”. 
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(1995) assinala que, por tal condição, o meio ambiente “é um bem que não está na 

disponibilidade particular de ninguém, nem de pessoa privada nem de pessoa pública”. 

Para esse autor, o objeto da tutela do direito, mais que o meio ambiente propriamente dito, 

considerando-se o conjunto de seus elementos constitutivos - águas, ar, solos, fauna, flora 

etc.- é a “qualidade do meio ambiente”, isto é, o meio ambiente “ecologicamente 

equilibrado”, a ser preservado para as atuais e futuras gerações. Tal interpretação conduz à 

conclusão de que, mesmo que um dos elementos constitutivos do meio ambiente seja de 

propriedade particular, seu titular não possui a plena disponibilidade quanto a seus 

atributos5. Por sua vez, Leme Machado (1996) assinala que “a noção de patrimônio 

ambiental é mais ampla que a de propriedade ambiental”6. Sérgio Ferraz (1979), de forma 

pioneira, identificou a evolução da caracterização do meio ambiente como tendo passado 

de res nullis - não pertencente a ninguém - para res omnium - pertencente a toda a 

sociedade7.  

Juridicamente8, o conceito de meio ambiente foi expresso na Lei da Política 

Nacional de Meio Ambiente9 - PNMA que, no seu art. 3º, inciso I, definiu-o como “o 

                                                                                                                                                     
4 Segundo Wainer (1991), o ‘Regimento novo das madeiras para a Ilha da Madeira’, de 1652, na sua 
exposição de motivos, justificava a defesa das madeiras pelo fato de serem “bê commu” dos moradores da 
ilha. 
5 Confirma tal assertiva o disposto no Decreto n.º 1.922, de 05 de junho de 1996, que dispõe sobre o 
reconhecimento das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, e dá outras providências. 
6 Godard e Salles (1991) sublinham que é relativamente recente a idéia de associar a natureza a um 
patrimônio. Assim, por exemplo, somente no final da década de 1960 surgem os primeiros documentos de 
Direito Internacional contendo expressões como “patrimônio comum da humanidade”.  
7 O estudioso da área ambiental deliciar-se-á com a leitura desse artigo pioneiro, anterior à maior parte da 
legislação brasileira de proteção ao meio ambiente, extremamente lúcido na identificação e análise de alguns 
dos principais temas do direito ambiental. 
8 Há numerosos outros conceitos de meio ambiente, destacando aspectos sociais e econômicos. Veja-se por 
exemplo: 

“O conjunto, em um dado momento, dos agentes físicos, químicos, biológicos e dos fatores sociais 
susceptíveis de terem um efeito direto ou indireto, imediato ou a termo, sobre os seres vivos e as atividades 
humanas.” (Poutrel e Wasserman, 1977, apud FEEMA, 1990, p. 134) 

“Meio ambiente significa: 
1. o ar, o solo, a água; 
2. as plantas e os animais, inclusive o homem; 
3. as condições econômicas e sociais que influenciam a vida do homem e da comunidade; 
4. qualquer construção, máquina, estrutura ou objeto e coisas feitas pelo homem; 
5. qualquer sólido, líquido, gás, odor, calor, som, vibração ou radiação resultantes direta ou 

indiretamente das atividades do homem; e 
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conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

Merece destaque, igualmente, no texto constitucional, a definição de patrimônio 

nacional constante do § 4º do mesmo art. 22510: 

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

o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua 

utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.” 

(grifei) 

Para Bandeira de Mello (1997), o conceito de bem público aplica-se a todos os bens 

que pertencem às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, 

Municípios e suas respectivas autarquias e fundações) e também aqueles que, embora não 

pertençam a tais pessoas, estão afetados à prestação de um serviço público. O domínio 

público constitui o conjunto dos bens públicos11, móveis e imóveis, que classificam-se em: 

de uso comum, de uso especial e dominicais. O renomado jurista, no entanto, ao elencar os 

bens quanto à sua natureza física, dividiu-os em duas categorias principais, os bens do 

domínio hídrico12, incluindo os “potenciais de energia hidráulica”13 e os do domínio 

                                                                                                                                                     
6. qualquer parte ou combinação dos itens anteriores e as inter-relações de quaisquer dois ou 

mais deles.” (Lei n.º 14, Ontário, Canadá, apud FEEMA, 1990, p. 135) 
Maimon (1993) destaca a presença de dois níveis de complexidade em relação ao meio ambiente: “a 
complexidade lógica, que diz respeito à dificuldade de descrição do objeto de forma simples, e a 
complexidade metodológica, que diz respeito ao campo interdisciplinar”. 
9 Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
10 Como observa Silva (1995), tal declaração não transfere a titularidade do domínio das áreas particulares ou 
de outros entes públicos à União, mas impõe severas restrições à sua utilização por aqueles e um maior zelo 
quanto à sua guarda e preservação. 
11 Para a microeconomia neoclássica, bens públicos são bens de consumo tipicamente não-rivais, “de modo 
que o consumo de um bem por A não impossibilite que B também o consuma” (Tolmasquim, 1995). Esse 
conceito, distinto da acepção jurídica da expressão, será utilizado no Capítulo III. 
12 A esse respeito a Lei n.º  9.433, de 8 de janeiro de 1997, conhecida como Lei dos Recursos Hídricos, 
define, em seu art. 1º que a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: 

“I - a água é um bem de domínio público; 
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 
... ” 

13 Também definidos como bens da União no art. 20, VIII da Constituição da República. 
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terrestre, do solo e do subsolo. A meu ver, tal classificação é incompleta pois não alcança 

situações como o ar puro, a paisagem preservada, a fauna, a flora e a biodiversidade, 

inegavelmente componentes do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo.  

A recente Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, cognominada Lei dos Crimes 

Ambientais - LCA14, corrobora essa visão ao definir como crimes contra o meio ambiente 

aqueles praticados contra a fauna, a flora e os atos suscetíveis de causar poluição de 

qualquer natureza; e ao reconhecer e buscar preservar o valor paisagístico, ecológico e 

turístico de bens ou locais especialmente protegidos15. 

Ademais dos dispositivos constitucionais citados, também a fauna silvestre e até 

mesmo os seus ninhos são considerados propriedade do Estado, por força do art. 1º da Lei 

n.º 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna:  

“Art. 1º. Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de seu 

desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna 

silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedade do 

Estado, sendo proibidas a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou 

apanha.” 

Por sua vez, o Código Florestal16 define, no seu art. 1º, as florestas existentes no 

território nacional e as demais formas de vegetação como “bens de interesse comum a todos 

os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a 

legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem”. Igualmente, o caput do art. 10 

da Lei do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro17 estipula que “as praias são bens 

públicos de uso comum do povo”. 

                                                 
14 O texto integral da Lei encontra-se no Anexo – Documentos e Legislação.  
15 A Lei dos Crimes Ambientais intentou consolidar, sistematizar e atualizar em um corpo coerente um 
conjunto de crimes e de contravenções, cujas definições e penalidades encontravam-se dispersos em vários 
diplomas, como os crimes de poluição da água (art. 271 do Código Penal)  e o de comercialização de moto-
serras (art. 15, § 3º da Lei n.º 7.803, de 18 de julho de 1989), acrescentando novos tipos e disciplinando as 
respectivas ações penais. 
16 Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965. 
17 Lei n.º 7.661, de 16 de maio de 1988. 
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No Título III da Constituição, relativo à organização do Estado brasileiro, fixa-se 

como de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

a proteção ao meio ambiente, o combate à poluição e a conservação do patrimônio público. 

Assim, quando, nos arts. 70 e seguintes da Carta, define-se que o controle externo, 

compreendendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 

executado pelo Tribunal de Contas da União, em auxílio ao Congresso Nacional, 

estabelece-se a competência dessa Corte na área ambiental. 

De fato, zelar por um “patrimônio nacional” como a Floresta Amazônica, ou pelo 

“bem de uso comum do povo” que é o meio ambiente “ecologicamente equilibrado”, 

passou a representar uma nova e desafiadora tarefa para a centenária instituição, criada na 

primeira Constituição Republicana sob a inspiração de Rui Barbosa18. Estudando a 

evolução da Corte de Contas ao longo de nossa história constitucional, Silva (1992) 

observa que a Constituição de 1988 elevou o TCU mais além do que a Constituição de 

1946 e muito mais que a de 196719 e suas alterações posteriores, que lhe haviam reduzido 

as prerrogativas, sublinhando que, quando crescem as atribuições concedidas ao 

Legislativo, aumenta a importância institucional do controle externo.  

Nesse contexto, as palavras-chaves são “operacional” e “patrimonial”. Sendo um 

patrimônio a ser protegido pela União, o meio ambiente passa a integrar o universo de bens 

nacionais cuja utilização, guarda, administração e conservação estão sujeitas ao controle 

externo. E uma vez que também se define como responsabilidade institucional do Tribunal 

de Contas da União a realização de inspeções e auditorias operacionais nas suas unidades 

jurisdicionadas e em todas as entidades que recebam recursos públicos federais, inclusive 

                                                 
18 Desde 1826 e durante o período imperial, várias tentativas de instituir um Tribunal de Contas no Brasil 
foram infrutíferas. Somente com a República, o TCU foi criado pelo Decreto n.º 996-A, de 7 de novembro de 
1890, e institucionalizado no art. 89 da Constituição de 1891: 

“Art. 89 – É instituido um Tribunal de Contas para liquidar as contas da receita e despeza e 
verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas ao Congresso.” 
19 Nessa Carta, o papel do Tribunal era limitado ao “controle da administração financeira e orçamentária” 
(art. 72, § 4º). Anota-se que lhe foram acrescidas a fiscalização contábil, a operacional e a patrimonial. 
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mediante convênios, acordos e outros instrumentos, é a gestão ambiental como um todo 

que será objeto de avaliação quanto à sua legalidade, legitimidade e economicidade.  

Um aspecto adicional a ser mencionado é o relativo aos custos decorrentes da 

degradação ambiental. São efeitos ambientais adversos que afetam o sistema produtivo ou 

impactam a saúde humana. São custos humanos, econômicos e sociais altíssimos, como, 

por exemplo, os produzidos por deslizamentos de encostas ou por enchentes, resultantes, 

respectivamente, da erosão e da ocupação desordenada e do assoreamento, muitas vezes 

provocado por lixo despejado nos cursos d’água. Contaminações resultantes da poluição 

atmosférica ou hídrica podem custar muito caro ao já deficiente sistema de saúde pública. 

A Tabela I – 1, a seguir, apresenta a síntese de alguns custos da gestão ambiental deficiente 

identificados em estudo do Banco Mundial no Estado do Rio de Janeiro (Banco Mundial, 

1996). 

Tabela I-1 Custos da gestão ambiental deficiente 

Custos da poluição excessiva Custos excessivos da execução deficiente da gestão 
ambiental 

Prejuízos à saúde20 

Prejuízos à produção 

Perda de concorrência causada por obstáculos burocráticos 
e aplicação imprevisível de regulamentos 

Perdas de lazer Custo excessivo de regulamentos ineficientes em relação 
ao custo 

Prejuízos ecológicos Obstáculos ao planejamento e execução eficientes de 
projetos 

 

Numerosos outros estudos21 têm procurado avaliar os custos que a ausência de 

adequadas medidas de proteção ambiental impõe ao sistema público de saúde, 

sobrecarregando as suas unidades de atendimento, ocupando o seu pessoal e consumindo as 

                                                 
20 O estudo identificou na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 1.000 mortes prematuras anuais e 7.500 
casos anuais de bronquite crônica causados pela poluição atmosférica, com custos médicos e perda de renda 
estimados em mais de US$ 500 milhões anuais. 
21 Cf. Seroa da Motta e Mendes (1995a), Seroa da Motta e Mendes (1995b) e Pearce e Hamilton (1995). 

Margulis (1994) estimou em US$ 1 bilhão anuais os custos impostos à saúde pelos efeitos da poluição 
atmosférica na Cidade do México. Dixon (1998) menciona que estudos realizados em Santiago, Chile, 
demonstraram que políticas de controle da poluição atmosférica apresentaram relações benefício-custo 
bastante positivas. 
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suas limitadas verbas. E assim por diante, em situações como a perda de fertilidade do solo 

ou a redução da atividade florestal em função de chuvas ácidas, ou em setores como os 

transportes22, a energia etc. Por conseguinte, compete ao TCU, no seu papel de guardião da 

legalidade, da economicidade e da eficácia na aplicação dos recursos públicos, zelar pela 

proteção ao meio ambiente e o respeito à legislação ambiental brasileira.  

Neste sentido manifestou-se o então Ministro-Presidente Homero Santos: 

“O Tribunal de Contas da União tem o dever, atribuído pela Constituição, 

de fiscalizar o uso e a gestão dos bens públicos. O custo econômico e financeiro do 

mau gerenciamento e uso dos recursos naturais é extremamente alto, sendo 

imperativo que esta Corte proteja os direitos garantidos na Carta Magna às 

gerações presentes e futuras, exercendo um controle efetivo nessa área.” (Santos, 

1997a) 

Em manifestação subseqüente, o mesmo Presidente indicou que a atuação do 

Tribunal poderia prevenir tanto significativos prejuízos financeiros ao Governo Federal, 

tais como as despesas decorrentes de multas pelo descumprimento da legislação ambiental, 

ou da responsabilidade civil objetiva  de reparar danos ambientais causados a terceiros ou 

da obrigação de recuperar o meio ambiente degradado por ação ou omissão de suas 

entidades23; como também expressivos prejuízos econômicos à Nação advindos de 

limitações extra-alfandegárias, impostas por outras nações, à importação de produtos 

brasileiros, ou de medidas punitivas em conseqüência da inobservância pelo Brasil de 

tratados ambientais internacionais24, ou, finalmente, da indisponibilidade de recursos 

naturais25 necessários às atividades produtivas (Santos, 1997b). 

A compreensão do meio ambiente como patrimônio público não é pacífica entre os 

estudiosos. Uma visão divergente da do autor desta tese com respeito ao conceito de 

                                                 
22 Cf. Dupuy (1980). 
23 Um exemplo real é apresentado no Capítulo II, subseção 2.3.2, letra g. Uma possível condenação da 
Petrobrás pelo vazamento de óleo na Baía de Guanabara em janeiro de 2000 enquadrar-se-ia nessa hipótese. 
24 O Brasil ratificou 4 Tratados e Convenções de âmbito regional com implicações ambientais e é parte em 26 
Tratados e Convenções de âmbito mundial (relação constante do Anexo – Documentos e Legislação). 
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patrimônio é apresentada por Borges (1998). Para essa autora, sendo um bem de interesse 

público, o meio ambiente “pertence a todos e a ninguém individualmente, nem mesmo ao 

Estado”. Conseqüentemente, o bem ambiental tem como titular, não o Estado, mas a 

coletividade. Assim, afirma categoricamente que patrimônio ambiental e patrimônio 

público não se confundem. Com respeito aos ecossistemas integrantes do patrimônio 

nacional, mencionados pela Constituição, sustenta que tratam-se tão somente de “espaços 

territoriais especialmente protegidos”.  

Na mesma perspectiva situam-se Fiorillo e Rodrigues (1997), que vislumbram no 

ordenamento jurídico pátrio três distintas categorias de bens: os públicos, os privados e os 

difusos, nessa última enquadrando-se o meio ambiente. 

Benjamin (1998) posiciona-se  de forma assemelhada:  

“A Constituição Federal evitou a concepção estatizante de meio ambiente, 

ao vinculá-lo a todos os cidadãos e não ao Estado apenas, inclusive para fins de 

implementação” 

Outro ponto de vista é sustentado por Milaré (1998) que, amparado na definição de 

princípios da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente26, argumenta que o meio 

ambiente faz parte do patrimônio público. De fato, o inciso I do art. 2º daquele diploma 

considera o meio ambiente “um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e 

protegido, tendo em vista o uso coletivo”.  

Posição mais incisiva é assumida por Custódio (1996) ao definir, de forma 

inequívoca, os danos ambientais como “danos públicos ou danos ao erário de prejudiciais 

conseqüências contra o interesse coletivo ou interesse comum e o interesse público”. 

Sampaio (1993) considera que o direito ao meio ambiente saudável, “por integrar uma das 

espécies que compõem o gênero ‘bens públicos’”, estará sujeito, no que couber, ao regime 

jurídico dos bens públicos em geral; logo, e essa conclusão não é do autor, mas minha, 

estará igualmente sujeito ao controle externo. 

                                                                                                                                                     
25 Recursos naturais ou capital natural são expressões que designam os bens não produzidos pelo homem. O 
conceito de capital natural e sua importância para a sustentabilidade serão discutidos no Capítulo III, na 
subseção 3.1.4. 
26 Cf. art. 2º, inciso I, da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
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A professora Di Pietro (1992) assegura que está superada a tese de negar que os 

bens de uso comum do povo estejam em relação de propriedade com o Poder Público, 

afirmando que o meio ambiente “não é um patrimônio do Estado, mas um patrimônio 

público”. O enfoque de Meirelles (1997) é distinto: para o emérito administrativista, meio 

ambiente é domínio eminente e não domínio patrimonial, sujeito apenas a limitações 

administrativas e não a direito de propriedade. Segundo esse autor, “o domínio público 

abrange não só os bens das pessoas jurídicas de Direito Público Interno como as demais 

coisas que, por sua utilidade coletiva, merecem a proteção do Poder Público”. Finalmente, 

a análise de Barroso (1992) sobre a fórmula constitucional destaca-se pela simplicidade e 

coerência: 

 “O que o constituinte terá pretendido dizer é que o meio ambiente constitui 

um bem jurídico próprio, distinto daquele sobre o qual se exerce o direito de 

propriedade”. 

Um dos principais argumentos apresentados por Borges (1998) é a circunstância de 

que na Constituição, tanto no art. 5º, inciso LXXIII, como no art. 129, inciso III, meio 

ambiente e patrimônio público são mencionados de forma distinta, o que é por ela 

interpretado de forma excludente, como se, pelo fato de estarem enumerados ou descritos 

independentemente, o segundo não pudesse compreender o primeiro. A análise não se 

sustenta, à luz, por exemplo, do inciso VI do art. 24 da Carta, em que “conservação da 

natureza”, “controle da poluição” e “proteção do meio ambiente” também são descritos de 

forma distinta, embora ninguém duvide de que os dois primeiros são aspectos componentes 

do último. Se por vezes o constituinte é repetitivo, o intuito é evidentemente pedagógico, 

devendo as menções ao meio ambiente nos dispositivos citados pela autora serem 

consideradas como exemplos especialmente destacados em virtude de sua especial 

relevância para a sociedade brasileira27.  

Ademais, o conceito de patrimônio público não se limita ao de patrimônio estatal. E 

se é cristalino que não há confusão entre patrimônio ambiental e patrimônio público, não 

                                                 
27 Não obstante, merece concordância a crítica feita por Borges naquele artigo à visão conservadora com que 
os operadores jurídicos, em sua maioria, têm entendido o direito de propriedade, em detrimento de sua função 
ambiental. 
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menos certo me parece que é atribuição do Estado, consoante depreende-se do art. 23, 

incisos III, IV, VI e VII da Constituição, zelar pelo que pertence à coletividade, aí 

incluindo-se os “bens de interesse público” como Silva (1995) define todo um conjunto de 

elementos físicos do meio ambiente.  

Não obstante as diferentes interpretações dos juristas, é inequívoco o entendimento 

do Tribunal de Contas da União no sentido de que o controle da gestão ambiental inclui-se 

dentro de sua missão institucional de auxiliar o Congresso Nacional na gestão dos bens e 

valores públicos, de vez que o Poder Público exerce efetivamente o “papel de 

administrador do patrimônio ambiental e de controlador da conduta de seus usuários” 

(Santos, 1998)28.  

Outra consideração a ser formulada concerne o papel dos Tribunais de Contas 

Estaduais e do Distrito Federal e os Tribunais e Conselhos de Contas Municipais. 

Exercendo em suas respectivas jurisdições as atividades de controle externo, em auxílio aos 

Legislativos, estariam eles também habilitados a atuar na esfera ambiental ? A resposta é 

afirmativa. Contudo, eventuais problemas de duplicidade de iniciativas, de identificação se 

o meio ambiente agredido é municipal, estadual ou federal, ou de em quais situações atuar 

serão abordados adiante. Na subseção 1.1.3 serão examinadas situações produzidas por 

conflitos de competência e legislações concorrentes e na subseção 1.4.3 será proposto um 

critério para definir a Entidade Fiscalizadora responsável pelo controle externo de uma 

questão ambiental específica.  

1.1.2 A dimensão ambiental nas atividades de fiscalização do TCU 

Pode-se visualizar sob vários aspectos a dimensão ambiental nas fiscalizações 

efetuadas pelo TCU. 

Primeiramente, segundo um enfoque mais tradicional, na verificação quanto à 

legalidade, economicidade e eficácia da gestão dos órgãos diretamente vinculados ao 

                                                 
28 A expressão “simples administrador” é utilizada por Mirra (1999) para caracterizar que o Estado não atua 
como proprietário; o que não afeta a compreensão acima apresentada. 
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Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA29, especialmente o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA30. Claro está que a 

efetividade da garantia dos princípios constitucionais relativos à proteção ambiental, bem 

como da aplicação das diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, encontra-se 

estreitamente vinculada à adequada gestão dos recursos públicos por aqueles órgãos. 

Em segundo lugar, na sua atuação fiscalizatória junto a entidades da administração 

direta e indireta cujas atividades produzam significativos impactos ambientais – 

especialmente nas áreas energética e mineral, como Itaipu, Furnas, Eletronuclear, Petrobrás 

etc. – cumpre ao TCU verificar o adequado cumprimento da legislação ambiental. Não se 

pode atestar a regularidade do emprego de recursos públicos que venham a produzir danos 

ao meio ambiente ou gerar ameaças à saúde e à segurança públicas31. Desse modo, estar-se-

ia avaliando os resultados das políticas ambientais implícitas32 nas políticas públicas 

setoriais (Gligo, 1997). Associada a esse aspecto encontra-se a hipótese do Tribunal de 

Contas da União intervir, se a entidade federal foi multada por órgão ambiental estadual ou 

municipal em virtude de infração às respectivas normas ambientais, exigindo a promoção 

                                                 
29 Constituído pelos órgãos  e  entidades  da  União, dos  Estados, do  Distrito  Federal, dos Territórios e dos 
Municípios, bem como pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria 
da qualidade ambiental (art. 6º da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981). 
30 Criado pela Lei n.º 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a partir da extinção das antigas Secretaria Especial do 
Meio Ambiente – SEMA e Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE, o IBAMA tem como 
finalidade “formular, coordenar, executar e fazer executar a política nacional do meio ambiente e da 
preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais renováveis”.  
31 Veja-se como exemplo o dano ambiental provocado pelo Governo do Estado de Goiás, enunciado no 
julgamento pelo STJ do Recurso Especial n.º 88.796-GO, 2ª T – STJ – j. 19/05/1997 – Relator Ministro Ari 
Pargendler: 

“O Estado de Goiás edificou obra pública – um presídio – sem dotá-la de um sistema de esgoto 
sanitário adequado. Não podia fazê-lo e, se isso atenta contra o meio ambiente, a ação civil pública é via 
própria para remover a causa dos danos causados. Sujeito também às leis, o Estado tem, nesse âmbito, as 
mesmas obrigações dos particulares.” 
Tal entendimento encontra amparo no conceito de poluidor, constante do inciso IV do art. 3º da Lei da 
Política Nacional de Meio Ambiente: 

“a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por 
atividade causadora de degradação ambiental”. (grifei) 
Como se vê, sequer indiretamente é concedido ao poder público o direito de poluir. Mirra (1999) registra que 
o Estado assume em relação ao meio ambiente papéis muitas vezes ambíguos e contraditórios; ora como 
protetor e fiscalizador, ora como poluidor. 
32 As políticas ambientais implícitas são os efeitos, geralmente negativos, sobre o meio ambiente de decisões 
tomadas em outros segmentos de políticas públicas, como as que visam estimular certos setores produtivos, o 
fomento às exportações, a expansão das fronteiras de produção agropecuária etc. (Gligo, 1997). 
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de ações regressivas contra os dirigentes da entidade ou outros identificados como 

responsáveis por tal ocorrência, geradora de duplo prejuízo, aos cofres públicos federais e 

ao meio ambiente nacional33. 

Ademais, quando do exame das prestações de contas, ou em procedimentos de 

auditoria, relativos a recursos repassados a Estados, Distrito Federal, Municípios, 

organizações não governamentais - ONGs e outras entidades, deve o TCU assegurar-se de 

que a aplicação das verbas obedeceu ao estabelecido na legislação ambiental, tenha ou não 

o convênio ou instrumento congênere tido por objeto atividade ou projeto ligado à proteção 

do meio ambiente34. 

Outro importante aspecto diz respeito aos financiamentos a empresas privadas pelos 

organismos oficiais de crédito e de fomento (Banco do Brasil - BB, Caixa Econômica 

Federal - CEF, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, Banco 

da Amazônia - BASA, Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP etc.) bem como a 

renúncia de receitas mediante a concessão de incentivos fiscais (Superintendência para o 

Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento do 

Nordeste - SUDENE etc.). É papel do Tribunal certificar-se de que tais mecanismos, que 

envolvem a aplicação de recursos públicos para o estímulo ao desenvolvimento econômico, 

não contribuam para a degradação do meio ambiente35. De fato, não há sentido em que 

recursos públicos financiem atividades poluidoras. Aliás, o Decreto no 99.274/9036 já 

condicionava a concessão pelas entidades governamentais de incentivos ou de 

                                                 
33 Em 1998, no Rio de Janeiro, a Comissão Estadual de Controle Ambiental – CECA registrou  multas para os 
seguintes integrantes da administração pública federal: Hospital Geral de Jacarepaguá (INAMPS), a 
INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária e a Petrobrás (Refinaria Duque de Caxias), 
totalizando 58.740 UFIRs, equivalentes em novembro de 1999 a R$ 57.388,98.  

(fonte: www.semads.rj.gov.br/ceca/multa98.htm ). 
34 Recente Decisão do Plenário do TCU recomendou ao Ministério do Meio Ambiente um conjunto de 
providências, a serem implementadas pelo IBAMA, com respeito à fiscalização do Projeto de Irrigação Luís 
Alves do Araguaia, que envolve recursos federais e cujo executor é a Secretaria de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional do Estado de Goiás (Decisão n.º 764/1999 – Plenário; Ata n.º 47/99). 
35 Entre 1970 e 1985 foram concedidos US$ 700 milhões em incentivos fiscais e créditos subsidiados para 
950 projetos na Amazônia, dos quais 631 de abertura de novas áreas para a pecuária. Entre 1978 e 1994, a 
área desmatada da Amazônia passou de 78 para 470 mil km2 (Brasil, 1998). 
36 O Decreto n.º 99.274, de 6 de junho de 1990, tinha por objeto a regulamentação das  Leis n.º 6.902, de 27 
de abril de 1981, e n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a criação de 
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financiamento à comprovação do licenciamento ambiental37. Portanto, cumpre ao controle 

externo verificar se tais condições estão sendo observadas. 

Auditorias Ambientais 

Em seu pioneiro e premiado estudo sobre as Auditorias Ambientais no âmbito do 

TCU, Araújo (1997) assim classificou as várias espécies de auditorias ambientais: 

a) Auditoria de orçamento ambiental; 

b) Auditoria de impactos ambientais; 

c) Auditoria dos resultados das políticas ambientais; 

d) Auditoria da fiscalização ambiental pública; e 

e) Auditoria de cumprimento dos tratados ambientais internacionais. 

A auditoria de orçamento ambiental  focaliza os recursos alocados para programas 

ambientais, sejam eles oriundos de dotações orçamentárias, de empréstimos ou doações 

internacionais, ou ainda, da receita própria arrecadada pelos órgãos ambientais. A auditoria 

de impactos ambientais avalia os impactos causados ao meio ambiente pelas atividades do 

próprio Estado, diretamente ou mediante concessões, permissões e autorizações. A 

auditoria dos resultados das políticas ambientais analisa a eficiência e a eficácia das 

políticas públicas afetas ao meio ambiente. A auditoria da fiscalização ambiental pública 

verifica a atuação do poder público como fiscal do meio ambiente, isto é, a eficiência dos 

seus mecanismos de controle e vigilância, a aplicação de sanções aos infratores da 

legislação ambiental etc. Assinale-se que, sendo a defesa do meio ambiente um dever do 

Estado, “a atividade dos órgãos estatais na sua promoção é de natureza compulsória” 

(Mirra, 1999). A auditoria de cumprimento dos tratados ambientais internacionais cuida do 

                                                                                                                                                     
Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, e dá 
outras providências. 
37 Decreto de 28 de abril de 1995 instituiu Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar proposta de 
diretrizes, estratégias e mecanismos operacionais para a incorporação da variável ambiental no processo de 
gestão e concessão de crédito oficial e benefícios fiscais às atividades produtivas. Em 16/11/1995, o Diário 
Oficial da União publicou a ‘Carta de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável’, subscrita pelo Banco 
do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, cujo item 4 
prescreve que “os riscos ambientais devem ser considerados nas análises e nas condições de financiamento”. 
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exame da adequada execução de tratados firmados pelo Brasil, detendo-se, especialmente, 

nas cláusulas cujo descumprimento seria suscetível de produzir sanções ao país. 

Registre-se que a classificação proposta por Araújo não inclui a necessária auditoria 

dos impactos ambientais das políticas de incentivos fiscais, subsídios e financiamentos por 

organismos oficiais de crédito. Outra categoria de auditoria a ser aduzida é a auditoria do 

licenciamento ambiental38, que aprecia, quanto à conformidade, os licenciamentos 

concedidos para atividades potencialmente geradoras de significativos impactos 

ambientais, bem como a qualidade dos Estudos de Impacto Ambiental - EIAs e Relatórios 

de Impacto Ambiental - RIMAs acatados pela administração39. A Tabela I - 2 resume as 

principais características das auditorias ambientais no âmbito do controle externo. 

                                                 
38 Em Tese de Mestrado na COPPE-UFRJ, Silva (1996) propôs a adoção, no seio de entidades integrantes do 
SISNAMA, de Auditorias de Estudo de Impacto Ambiental. Como será visto adiante, na subseção 1.4.1, 
Malheiros (1995) também advoga essa proposta. 
39 Em extensa matéria na edição de 22/08/1999, o Jornal do Brasil noticia a denúncia de um grupo de 
antropólogos da ocorrência de fraude no EIA relativo à implantação da Hidrovia Araguaia-Tocantins, com o 
intuito de facilitar o licenciamento do empreendimento. Tais fatos motivaram a concessão, em outubro de 
1999, de medida liminar pelo Tribunal Regional Federal em Mato Grosso, determinando a interrupção do 
processo e a suspensão de audiência pública. 

A Decisão anteriormente mencionada (cf. nota 32) do Plenário do TCU acerca do Projeto de Irrigação Luís 
Alves do Araguaia fundamentou-se em Relatório de Inspeção que concluiu que o IBAMA concedeu a Licença 
de Instalação baseada num EIA/RIMA incompleto e superficial.  

Cabe aqui citar a expressão de Leme Machado (1996): “Não há direito adquirido de poluir”. Dessa forma, 
ainda que determinado empreendimento tenha regularmente obtido sua licença de operação, se vier a ser 
constatado que suas atividades produzem danos ambientais, o mesmo estará sujeito a todas as sanções legais. 
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Tabela I-2 – Tipologia das auditorias ambientais no âmbito do controle externo 

Tipo Objeto 

Auditoria de orçamento ambiental Análise da aplicação dos recursos alocados 
para programas ambientais, oriundos de 
dotações orçamentárias, de empréstimos ou 
doações internacionais, ou da receita própria 
dos órgãos ambientais 

Auditoria de impactos ambientais Análise dos impactos causados ao meio 
ambiente pelas atividades do próprio Estado, 
diretamente ou mediante concessões, 
permissões e autorizações 

Auditoria dos resultados das políticas 
ambientais 

Análise da eficiência e da eficácia das 
políticas públicas afetas ao meio ambiente 

Auditoria da fiscalização ambiental pública Análise da eficiência da atuação do poder 
público como fiscal do meio ambiente 

Auditoria de cumprimento dos tratados 
ambientais internacionais 

Análise da adequada execução de tratados 
firmados pelo Brasil 

Auditoria do licenciamento ambiental Análise da conformidade dos licenciamentos 
concedidos para atividades potencialmente 
geradoras de significativos impactos 
ambientais, bem como da qualidade dos 
EIAs e RIMAs 

Auditoria dos impactos ambientais das 
políticas de incentivos fiscais, subsídios e 
financiamentos por organismos oficiais de 
crédito 

Análise dos impactos causados ao meio 
ambiente em razão das políticas de 
incentivos fiscais, subsídios e 
financiamentos por organismos oficiais de 
crédito 

 

Outra formulação do conceito de auditoria ambiental, mais restrita e sintética, foi 

apresentada por Vilaça (1996): 

“A auditoria ambiental, nesse aspecto, vai ser o conjunto de atos ordenados 

de forma sistemática visando a obter e avaliar informações acerca das atividades 

desempenhadas pelos órgãos integrantes do SISNAMA, com o propósito de 

verificar o grau de correspondência das ações que realiza com as que deve 

realizar.” 
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A “busca permanente da melhoria da compatibilidade ambiental das ações, 

processos, produtos e serviços de empresas e instituições” é, segundo Juchem (1995) o 

objetivo principal da auditoria ambiental. Adicionalmente, esse autor identifica para a 

auditoria ambiental diversas finalidades, destacando-se como aplicáveis ao setor público as 

constantes da Tabela I - 3, conforme adaptação e classificação de minha autoria. 

Tabela I-3 - Finalidades da Auditoria Ambiental 

Espécie Descrição 

Verificar o cumprimento da legislação Legais 

Ser instrumento de fiscalização interna e externa 

Fazer frente a pressões externas 

Informar consumidores, funcionários e o público 

Políticas 

Subsidiar campanhas institucionais e publicitárias 

Ser elemento para a certificação ambiental de produtos e 
serviços 

Negociar prêmios de seguros e taxas de financiamento40 

Econômicas 

Detectar potenciais de redução/reciclagem de matérias e insumos 

Aferir políticas, diretrizes e programas ambientais do órgão ou 
empresa 

Adotar equipamentos e processos menos poluentes 

Servir para o monitoramento ambiental 

Proporcionar treinamento para a gestão ambiental 

Melhorar a higiene e a segurança do trabalho 

Gerenciais 

Subsidiar a elaboração de Balanços Ambientais e demais 
Demonstrativos de Contabilidade Ambiental 

 

É singular o fato de que em seu extenso Direito Ambiental Brasileiro, Leme 

Machado (1996) dedique todo um capítulo ao tema das auditorias ambientais sem referir-

se, ainda que en passant, ao Tribunal de Contas da União, limitando o escopo de sua 

análise às auditorias determinadas por órgãos públicos ambientais ou às de iniciativa de 

                                                 
40 Em certas operações com organizações multilaterais de crédito, as auditorias ambientais poderão ser 
exigidas como condição para a liberação de parcelas dos empréstimos. 
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particulares41. Da mesma forma, Malheiros (1996), ao discorrer sobre a evolução das 

auditorias ambientais e as substantivas diferenças de escopo e procedimentos entre as 

auditorias realizadas por órgãos públicos e as de iniciativa do setor privado, não menciona 

as auditorias promovidas sob o enfoque do controle externo.  

O primeiro instrumento legal a instituir as auditorias ambientais em nosso país, foi a 

Lei Estadual n.º 1.898, de 26 de novembro de 1991, do Estado do Rio de Janeiro42. Aquele 

diploma43, em seu art. 1º, define auditoria ambiental como sendo “a realização de 

avaliações e estudos destinados a determinar: 

I – os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental 

provocados por atividades de pessoas físicas ou jurídicas; 

II – as condições de operação e de manutenção dos equipamentos de 

controle de poluição; 

III – as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e 

proteger a saúde humana; e 

IV – a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos 

sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente e da 

saúde dos trabalhadores.” 

O Banco Mundial em suas normas operacionais assim define a auditoria ambiental:  

“Auditoria ambiental: um instrumento para determinar a natureza e a 

extensão de todas as áreas de impacto ambiental de uma atividade existente. A 

auditoria identifica e justifica as medidas apropriadas para reduzir as áreas de 

impacto, estima o custo dessas medidas e recomenda um calendário para a sua 

implementação. Para determinados projetos o Relatório de Avaliação Ambiental 

                                                 
41 A própria conceituação apresentada por esse autor limita o escopo da auditoria ambiental ao 
“comportamento de uma empresa em relação ao meio ambiente” (Leme Machado, 1996) 
42 O autor dessa tese participou ativamente de sua elaboração, na qualidade de Deputado Estadual. 
43 A lei foi regulamentada pela Deliberação CECA/CN 3.427, de 14 de novembro de 1995. 
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consistirá apenas da auditoria ambiental; em outros casos, a auditoria será um dos 

componentes do Relatório.”44 (World Bank, 1999a). 

A Resolução n.º 1.836/93 da Comunidade Econômica Européia45 apresenta 12 

possíveis temas para as auditorias ambientais46: 1. avaliação, controle e redução dos 

impactos da atividade em questão sobre os diferentes setores do ambiente; 2. gestão, 

economia e seleção de energia; 3. gestão, economia, seleção e transporte de matérias-

primas; 4. redução, reciclagem, reutilização, transporte e eliminação de resíduos; 5. 

avaliação, controle e redução de ruídos dentro e fora das instalações; 6. seleção dos novos 

métodos de produção e alteração dos métodos existentes; 7. planejamento dos produtos 

(concepção, embalagem, transporte, utilização e eliminação); 8. comportamento ambiental 

e práticas dos contratantes, subcontratantes e fornecedores; 9. prevenção e limitação dos 

acidentes de meio ambiente; 10. processos de emergência em casos de acidentes de meio 

ambiente; 11. informação e formação de pessoal em questões ambientais; 12. informações 

externas sobre questões ambientais. O mesmo documento define auditoria ambiental como 

o “instrumento de gestão que inclui a avaliação sistemática, documentada, periódica e 

objetiva do funcionamento da organização do sistema de gestão e dos processos de 

proteção do meio ambiente”47. 

Evidencia-se, dessa forma, a substantiva diferenciação entre as auditorias 

ambientais no âmbito do TCU, daquelas exercidas em atividades da iniciativa privada. ou 

das que relevam exclusivamente da ação dos órgãos responsáveis pela política ambiental. 

Observe-se que o Tribunal de Contas da União não está isolado na preocupação de 

exercer o controle externo também na área ambiental. Com efeito, a emergência da 

temática ambiental como uma questão política maior no cenário internacional, a partir dos 

                                                 
44 No original: “Environmental audit: An instrument to determine the nature and extent of all environmental 
areas of concern at an existing facility. The audit identifies and justifies appropriate measures to mitigate the 
areas of concern, estimates the cost of the measures, and recommends a schedule for implementing them. For 
certain projects, the EA report may consist of an environmental audit alone; in other cases, the audit is part 
of the EA documentation”. 
45 Hoje União Européia. 
46 Apud Leme Machado (1996, p. 211). 
47 Apud Leme Machado (1996, p. 208). 
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anos 7048 conduziu outras Entidades Fiscalizadoras Superiores – EFSs a desenvolverem 

instrumentos e métodos para a auditoria ambiental, segundo as características da legislação 

de seus respectivos países49. Em 1995, o ‘Office of the Auditor General’ do Canadá 

instituiu um Comissariado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, com a 

missão de examinar, sob a ótica do desenvolvimento sustentável50, as mudanças dos 

programas e políticas governamentais, bem como prover intercâmbio, monitoramento e 

estímulo para que o governo, os parlamentares e o público dêem apoio a tais mudanças. A 

relevância da questão ambiental para o controle externo naquele país pode ser avaliada pelo 

fato de que, por decisão parlamentar, todas as auditorias conduzidas pelo ‘Office of the 

Auditor General’ devem verificar o desempenho das políticas públicas segundo o critério 

dos quatro “Es”, que no idioma inglês são: economy, efficiency, effectiveness e 

environment. 

A ‘International Organization of Supreme Audit Institutions’ – INTOSAI, 

organismo que congrega cerca de 170 EFSs, estabeleceu em 1992 um grupo permanente de 

trabalho em Auditoria Ambiental, presidido pela Corte Holandesa de Auditoria51, cujos 

principais objetivos são: apoiar as EFSs na aquisição de uma melhor compreensão das 

questões específicas relacionadas à auditoria ambiental; propiciar o intercâmbio de 

informações e de experiências nesse campo; e publicar diretrizes e outros materiais 

informativos para uso das EFSs, incluindo sugestões de métodos para a execução de 

auditorias ambientais. Em 1995, o 15º Congresso da INTOSAI, realizado no Cairo, teve 

como um de seus principais temas as Auditorias Ambientais. 

                                                 
48 A Declaração do Meio Ambiente adotada em Estocolmo pela Conferência das Nações Unidas em 1972 é 
considerada o grande marco inicial dessa preocupação que conduziu à realização, em 1992, no Rio de Janeiro, 
da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - CNUMAD. Segundo Ramonet 
(1997), a convicção de que o planeta está ameaçado representa uma das mais importantes conquistas políticas 
deste “fin de siècle”. Tragicamente, essa consciência não foi adquirida apenas ao custo de argumentos 
científicos e da militância política ambientalista, mas também como conseqüência de terríveis desastres 
ecológicos como Minamata no Japão (década de 70), Bhopal na Índia (1984), Chernobil na ex-URSS (1986), 
Exxon-Valdez no Alasca (1989), sem olvidar as queimadas na Amazônia. 
49 Como acentua Vilaça (1999), em todo o mundo, com exceção dos Estados não democráticos e de alguns 
países africanos, o controle externo é realizado por dois órgãos: o controle político pelo Parlamento; e o 
controle técnico-operacional e/ou de natureza jurisdicional pelas entidades fiscalizadoras superiores. 
50 O conceito de desenvolvimento sustentável será apresentado no Capítulo III,  na subseção 3.1.3.  
51 ‘Netherlands Court of Audit’. 
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Um dos produtos preliminares do grupo permanente de trabalho foi a elaboração de 

um documento sobre a cooperação entre EFSs de diferentes países em auditorias de 

tratados ambientais internacionais (INTOSAI, 1998a). Esse documento caracteriza três 

espécies de auditorias de tratados ambientais internacionais: auditorias concorrentes, 

auditorias conjuntas e auditorias coordenadas. As auditorias concorrentes são aquelas 

conduzidas simultaneamente por duas ou mais EFSs, mas com equipes separadas, cada 

qual reportando-se ao seu parlamento ou ao seu governo e apenas com respeito aos tópicos 

pertinentes ao seu país. Auditorias conjuntas são aquelas realizadas por uma única equipe, 

composta de auditores de duas ou mais EFSs, que prepara um único relatório para todos os 

países participantes. As auditorias coordenadas podem ter as características de uma 

auditoria conjunta, mas com relatórios separados para cada país; ou as de uma auditoria 

concorrente, mas com um relatório conjunto em complemento aos relatórios de cada país. 

A Tabela I - 4 sintetiza a tipologia das auditorias de tratados ambientais internacionais. 

Tabela I-4 - Tipologia das auditorias de tratados ambientais internacionais 

Tipo Equipe Relatório 

Auditorias concorrentes Separadas Um por país 

Auditorias conjuntas Conjunta Único para todos os países 

Auditorias coordenadas Conjunta Um por país 

Auditorias coordenadas Separadas Um por país e um conjunto para todos os países 
 

Registre-se que, conforme a Declaração de Lima sobre diretrizes para auditorias, 

adotada no IX Congresso da INTOSAI, realizado em Lima, Peru, em 1977, a auditoria não 

representa um fim em si mesma, mas um componente indispensável de um sistema 

regulador cujo objetivo é o de revelar desvios dos padrões aceitáveis e violações dos 

princípios de legalidade, eficiência, efetividade e economia da administração pública, 

suficientemente cedo para tornar possível a adoção de ações corretivas em casos isolados, 

atribuir responsabilidades, obter compensações e adotar medidas para prevenir ou, no 

mínimo, dificultar, a ocorrência dessas falhas (INTOSAI, 1977). 

Observe-se que, dadas as características geográficas brasileiras, em que dois 

importantes ecossistemas, a Floresta Amazônica e o Pantanal, ultrapassam nossas 
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fronteiras em direção a outros países, certamente serão necessárias auditorias de caráter 

internacional, como as que já têm sido desenvolvidas pelos países escandinavos e pela 

Polônia e Bielorússia. Outrossim, a criação do MERCOSUL52 e a grande expansão do 

comércio entre seus países gerando impactos ambientais significativos53, tornam desejável, 

como preconiza Gutierrez (1998a), a exemplo do ocorrido na União Européia, o 

estabelecimento de metas e objetivos ambientais comuns54, uma vez que há flagrante 

desarmonia nas legislações ambientais de cada nação55. O interesse crescente pelo tema em 

nossa região é atestado pela escolha da Auditoria Ambiental como objeto do Prêmio Anual 

de Monografias de 1999 da ‘Organization of Latin American and Caribbean Supreme 

Audit Institutions’ – OLACEFS. 

Outra relevante atividade do grupo permanente de trabalho em auditoria ambiental 

da INTOSAI está sendo a elaboração, durante o ano de 1999, de documento preliminar 

                                                 
52 O MERCOSUL foi instituído pelo Tratado de Assunção, em março de 1991, sendo signatários o Brasil, a 
Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Esse tratado é o marco de lenta evolução dos esforços para a integração 
econômica regional, iniciado com a Ata para a Integração Argentino-Brasileira em 1986, e prevê a 
constituição de um mercado comum entre a República Federativa do Brasil, a República da Argentina, a 
República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, tendo como objetivo ampliar as dimensões dos 
mercados nacionais, através da integração, para promover o desenvolvimento científico e tecnológico dos 
Estados Partes e modernizar as suas economias para ampliar a oferta e a qualidade dos bens e serviços, a fim 
de melhorar as condições de vida de seus habitantes, ou seja, promover o desenvolvimento econômico com 
justiça social. Em 1994, o Protocolo de Ouro Preto organizou a estrutura institucional do MERCOSUL. 

O Tratado de Assunção não contempla cláusulas ambientais, embora nos consideranda sobre a metodologia 
do Tratado, conste a “preservação do meio ambiente” (Leme Machado, 1996). A Declaração de Canela, de 
1992, subscrita pelos Presidentes dos quatros países membros do MERCOSUL, mais o do Chile, com vistas à 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, salienta que “as transações 
comerciais devam incluir custos ambientais causados nas etapas produtivas sem transferi-lo as gerações 
futuras” e ainda afirma que para “atingir plenamente seus objetivos, os programas ambientais multilaterais 
devem definir adequadamente as responsabilidades, respeitar as soberanias nacionais no quadro do Direito 
Internacional e tornar realidade uma interdependência que garanta benefícios eqüitativos às partes”.  
Enquanto essa tese era elaborada, encontrava-se em discussão um Protocolo Adicional ao Tratado de 
Assunção sobre o Meio Ambiente que, quando aprovado, constituirá a agenda ambiental do MERCOSUL. 
53 E.g. a intensificação do uso de transporte hidroviário em rios como o Paraná, o Paraguai, o Uruguai e o 
Prata; a Rodovia de Integração Sul Americana etc. 
54 A Comunidade Européia decidiu, em 1990, criar a European Environment Agency, instalada em 1993, com 
sede em Copenhague, na Dinamarca. De outro lado, cogita-se a criação do Tribunal de Contas do Mercosul, a 
exemplo da ‘European Court of Auditors’, responsável pelo controle externo na União Européia, em auxílio 
ao Parlamento Europeu. 
55 Em trabalho desenvolvido para a Disciplina Gestão Ambiental, analisou-se o projeto da Hidrovia Paraná-
Paraguai, constatando-se a diversidade de interesses entre o Brasil, onde se localizariam os principais 
impactos ambientais do projeto, e as demais nações envolvidas - Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia - 
para cujas economias o empreendimento reveste-se de maior conteúdo estratégico.  
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com o intuito de orientar a realização de auditorias operacionais com uma perspectiva 

ambientalista, incluindo a capacidade dos governos de monitorar o cumprimento da 

legislação ambiental, a performance dos programas ambientais, os impactos ambientais dos 

programas governamentais, os sistemas de gerenciamento ambiental e a avaliação, sob uma 

ótica ambiental das propostas de políticas e programas governamentais56. 

Acrescente-se que não se concebe a atividade de controle sem poder coercitivo, isto 

é, a capacidade de aplicar sanções aos infratores e determinar a adoção de medidas que 

evitem a ocorrência de irregularidades ou recuperem uma situação por elas afetada. Na 

feliz expressão de Bandeira de Mello (1997), controle administrativo é o poder de que 

dispõe o Estado de conformar o comportamento das pessoas auxiliares suas aos fins que 

lhe foram legalmente atribuídos. Assim, e com fulcro no art. 71, inciso VIII da 

Constituição, no art. 1º, inciso IX, c/c arts. 57 a 61 da Lei Orgânica do TCU57, atribui-se 

àquela Corte a função de aplicar aos responsáveis, em caso de débito, de irregularidade de 

contas, de ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial ou de ato de gestão ilegítimo 

ou antieconômico, as sanções nela previstas, inclusive a de multa proporcional ao dano 

causado ao erário58.  

Desse modo, pode-se inferir que o dano causado ao meio ambiente, considerado 

patrimônio público, sujeita o responsável a ser punido pela Corte de Contas, inclusive com 

a cominação de multas. A análise das hipóteses em que deverá ocorrer a ação do TCU e o 

exame da metodologia por ele utilizada na quantificação dos débitos são o objeto da seção 

1.3. 

1.1.3 a eventualidade de uma duplicidade de punições; responsabilidades 

civil, penal e administrativa 

                                                 
56 Cf. www.rekenmaker.nl/ea/docs/activities/guidance . 
57 Lei n.º 8.443, de 16 de julho de 1992. 

58 Originalmente, o vocábulo “erário” era utilizado para designar o edifício onde se guardam os dinheiros 
públicos. “Erário significa o conjunto de bens do Estado”. Segundo Plácido e Silva (1993), o conceito de 
erário é mais amplo que o de fisco. Esse diz respeito “a organização a que se cometem os encargos de 
arrecadação de impostos; aquele abrange o conjunto de bens pertencentes ao Estado, significando, assim, a 
fortuna do Estado”.  
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Cumpre, não obstante, examinar-se a possibilidade de conflitos resultantes de 

duplicidade de iniciativas entre o Tribunal de Contas da União e órgãos ambientais de 

outros Entes Federados. Cito como hipótese o fato de uma auditoria ambiental do TCU em 

Município da Região Amazônica que, constatando a inoperância de órgão público federal 

para coibir ações de degradação ambiental por parte de empresa madeireira, venha a 

determinar providências na esfera administrativa e, com fulcro, no § 2º, letras a e b do art. 

16 da Lei n.º 8.443/92, que prevê que o Tribunal fixará a responsabilidade solidária do 

agente público que praticou o ato irregular e do terceiro que, como contratante ou parte 

interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o 

cometimento do dano apurado, venha a concluir pela proposição de multa no valor 

estimado para a degradação praticada.  

Desse modo, é possível que, dada a competência comum dos Estados e Municípios 

com a União, órgão ambiental estadual ou municipal venha a propor, no exemplo 

hipotético citado, amparado na sua legislação própria, outra penalidade pelo mesmo fato 

que motivara a sanção cominada pela Corte de Contas.  

O art. 23, inciso VI, da Carta Magna fixa a competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer de suas formas. O art. 24, nos incisos VI, VII e VIII, estabelece a 

competência concorrente entre esses entes para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, 

conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente 

e controle da poluição; proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 

paisagístico; e responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

A competência comum implica em atuações paralelas, embora preveja-se que o 

adequado funcionamento do SISNAMA previna a duplicidade de esforços. Na expressão de 

Barroso (1992), não há superposição de atribuições eis que tratam-se de esferas distintas, 

autônomas de atuação. 

A competência concorrente obedece às seguintes normas, insculpidas nos §§ 1º a 4º 

do art. 24 da Constituição:  
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a) no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-

se-á a estabelecer normas gerais; 

b) a competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui 

a competência suplementar dos Estados; 

c) inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades; e 

d) a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a 

eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário. 

Analisando o problema da competência concorrente em Direito Ambiental, Coelho 

(1992) conclui que, como regra geral deve prevalecer a legislação federal, ressalvando que 

as leis estaduais e municipais podem estabelecer restrições não previstas na esfera federal, 

desde que compatíveis com os princípios constitucionais59. Assim, determinada atividade 

autorizada por legislação federal poderá ser interditada por lei estadual, considerada 

constitucionalmente válida. Da mesma forma, prevalecerá a legislação local sempre que a 

norma federal invadir competência constitucionalmente reservada a Estados, Distrito Fderal 

e Municípios. 

A Lei dos Crimes Ambientais soluciona parcialmente o problema, no que concerne 

às infrações administrativas ambientais, estatuindo, no seu art. 76, que o pagamento de 

multa imposta pelos Estados, Municípios, Distrito Federal ou Territórios substitui a multa 

federal na mesma hipótese de incidência60. Entretanto, a aplicação do dispositivo não é 

isenta de controvérsia, como demonstram os argumentos de Castro e Costa (1998), ao 

proclamar a sua inconstitucionalidade. De toda sorte, essa regra é restrita ao âmbito da 

administração ambiental, não alcançando o controle externo. 

Talvez o deslinde da questão proposta possa ser mais facilmente visualizado 

formulando-se uma outra: para onde iria o dinheiro de eventuais multas aplicadas pelo TCU 

                                                 
59 Um exemplo “positivo” da competência concorrente é apresentado por Leme Machado (1996): a hipótese 
de tombamento de um mesmo bem, patrimônio ecológico ou paisagem notável, pelas três esferas: a federal, a 
estadual e a municipal. 
60 Já o art. 14, § 2º da Lei n.º 6.398/81 definia que a União somente deveria multar se omissas as autoridades 
estadual e municipal. 
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em fiscalizações ambientais? O art. 73 da LCA prevê que os valores arrecadados em 

pagamento de multas por infração ambiental serão destinados ao Fundo Nacional do Meio 

Ambiente61, ao Fundo Naval62, aos fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, a 

critério do órgão arrecadador. Tal dispositivo não é aplicável no caso de multas impostas 

pelo TCU por dois motivos: 

a) em primeiro lugar, não se tratam de infrações ambientais 

propriamente ditas que são suscetíveis de gerarem a aplicação de penalidades pela 

Corte de Contas, mas atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que, 

tendo gerado danos ambientais, acarretaram danos ao erário. O fundamento legal de 

uma multa aplicada pelo TCU não será nunca a legislação ambiental, mas a 

Constituição da República e a Lei Orgânica do Tribunal; e 

b) a seguir, pelo fato de que o produto de multas oriunda do exercício 

das atividades de fiscalização do Tribunal de Contas da União constitui uma receita 

pública da União, sendo ilegal sua transferência para os cofres estaduais ou 

municipais, à exceção das hipóteses constitucionalmente  previstas. 

Esclareça-se que a multa determinada pelo Tribunal de Contas da União não se 

confunde com uma indenização, no sentido da Lei da Ação Civil Pública63, embora 

eventualmente a base de cálculo seja a mesma, ou seja, um determinado dano ambiental.64 

                                                 
61 Instituído pela Lei n.º 7.797, de 10 de julho de 1989, com o objetivo de desenvolver os projetos que visem 
ao uso racional e sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da 
qualidade ambiental no sentido de elevar a qualidade de vida da população brasileira. Foi regulamentado pelo 
Decreto n.º 98.161, de 21 de setembro de 1989. 
62 O Fundo Naval foi criado pelo Decreto n.º 20.923, de 8 de janeiro de 1932, tendo como “principal 
finalidade a renovação do material flutuante da Marinha de Guerra”, sendo sua presença nesse texto legal 
voltado para a repressão de crime ambientais, em pé de igualdade com o Fundo Nacional de Meio Ambiente, 
resultante de um típico e casuístico acordo parlamentar. 

Registre-se que, em 1998, o Fundo Naval dispôs, efetivamente, de R$ 608.726.160,00 (despesas liquidadas), 
mais de 175 vezes o valor da verba aplicada no Fundo Nacional de Meio Ambiente, limitada a R$ 
3.461.840,00. Uma discussão sobre a evolução recente da execução orçamentária na área ambiental é 
apresentada no Apêndice I. 
63 Cf. Capítulo II,  subseção 2.1.6. 
64 A propósito, Bessa Antunes (1996) traz à baila uma decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, bastante 
elucidadora: “Ecologia. Trânsito. Emissão abusiva de fumaça, por veículo automotor. O fato, como 
acontecimento da experiência jurídica, enseja, eventualmente, repercussão plural no Direito. Transitar, com 
veículo, produzindo fumaça em níveis proibidos, interessa tanto ao Direito ecológico como ao Direito da 
circulação. Os respectivos objetos são diferentes. O primeiro busca conservar as condições razoáveis 
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O tema é adequadamente analisado por Silva (1995) que identifica no caput do art. 

225 da Constituição três tipos de responsabilidade, independentes entre si: a administrativa, 

a civil e a criminal. A primeira é oriunda de infração a normas administrativas. A 

responsabilidade civil, contratual ou extracontratual - nesse caso incluindo-se a 

responsabilidade advinda de exigência legal - impõe ao infrator a obrigação de ressarcir o 

dano, sendo o ressarcimento feito tanto ao erário quanto a particulares, conforme o caso. 

Finalmente, a responsabilidade criminal ocorre em virtude do cometimento de crime ou 

contravenção.  

É o mesmo autor que interpreta a aparente contradição entre dois dispositivos da 

Carta Magna: o art. 22, inciso I, que confere competência privativa à União para legislar 

sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, 

espacial e do trabalho; e o art. 24, inciso VIII, segundo o qual, é competência concorrente 

da União, dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre responsabilidade por dano ao 

meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico (grifos meus). Para Silva (1995), a responsabilidade por dano 

ambiental é exceção à competência exclusiva da União para legislar sobre responsabilidade 

civil e criminal. 

Observe-se que prevalece no Brasil o princípio da responsabilidade objetiva por 

dano ambiental, isto é, não há necessidade de comprovar-se a culpa, mas tão somente a 

ocorrência do dano e o seu nexo com a fonte causadora65. A esse respeito, é oportuna a 

citação de Leme Machado (1996): “a alegação de acidente não elimina a responsabilidade 

do autor da poluição”. 

                                                                                                                                                     
mínimas do ambiente. O segundo policia as condições de uso e funcionamento dos veículos. Dessa forma, 
ainda que, fisicamente, uno o fato, juridicamente há pluralidade de ilícitos, daí a legitimidade do 
Departamento de Águas e Energia Elétrica, como do DETRAN para aplicar sanções.” (grifo meu) (RJSTJ, 
vol. 14, p. 437). 
65 Entende-se que essa relação causal tem um sentido amplo. Por exemplo, na hipótese de liberação, no meio 
ambiente, de organismos geneticamente modificados, a Lei n.º 8.974, de 5 de janeiro de 1995, no seu art. 2º, § 
3º, define a co-responsabilidade de todos os estabelecimentos financiadores, inclusive bancos privados e 
organismos multilaterais de crédito. Como enfatiza Leme Machado (1996), o nexo causal é presumido para os 
bancos pois quem financia tem a obrigação de certificar-se de que o financiado está cumprindo a legislação 
ambiental. 
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De outro lado, o crime pode ocorrer sem que o dano tenha se concretizado. Basta o 

risco. De fato, é definida como crime ambiental a conduta que “expuser a perigo a 

incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de 

perigo existente”66. Logo, o risco é suficiente. É a chamada teoria do risco integral: basta a 

prova da ação ou omissão e da relação de causalidade. 

A exposição ao perigo da incolumidade humana, animal ou vegetal, ainda que o 

dano não seja consumado, implica na incriminação. Como observa Leme Machado (1996), 

“a criminalização do perigo tem por fundamento o objetivo de que a sociedade quer evitar 

o resultado da ação perigosa”. 

A responsabilidade civil pressupõe o dano, ainda que não haja infração67; a criminal 

pressupõe o risco, ainda que não haja dano.  

Assim, na hipótese em exame, a punição patrocinada pelo Tribunal de Contas da 

União seria tipicamente administrativa68; aquela proposta por órgão ambiental poderia ser, 

segundo o caso, administrativa ou civil69; e a responsabilização criminal dependeria de 

iniciativa do Ministério Público - MP, provocado ou não por algum daqueles organismos 

ou por denúncia de cidadão ou associação de natureza civil70. Não ocorreria pois, no meu 

entender, duplicidade de punições para uma mesma conduta, mas a adequada aplicação dos 

diversos diplomas legais que visam proteger o meio ambiente. Apenas, eventualmente, 

sucederia de a mesma base de cálculo, equivalente ao valor estimado do dano ambiental, 

                                                 
66 Cf. art. 15 da Lei n.º 6.938/81, com a redação dada pela Lei n.º 7.804, de 18 de julho de 1989. 
67 Isto é, o dano pode surgir de ato lícito (Custódio, 1990). 
68 Observe-se que, conforme assinala Meirelles (1997), no Direito Administrativo prevalece o princípio da 
verdade material: “O princípio da verdade material, também denominado da liberdade na prova, autoriza a 
Administração a valer-se de qualquer prova de que a autoridade processante ou julgadora tenha 
conhecimento, desde que a faça transladar para o processo.” Já nos processos judiciais, o juiz deve limitar-se 
ao exame das provas indicadas tempestivamente pelas partes.  
69 A Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, abordada com mais detalhes no Capítulo II, prevê que a iniciativa 
das ações civis públicas de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente poderá ser do Ministério 
Público, da União, dos Estados e Municípios, de autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de 
economia mista ou de associação que esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil e que  
inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio 
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
70 De acordo com o art. 26 c/c art. 79 da Lei dos Crimes Ambientais, nos crimes ambientais a ação penal é 
pública incondicionada, promovida pelo Ministério Público, admitindo-se, nos termos do inciso LIX do art. 5º 
da Constituição da República, a ação privada, caso a ação pública não seja intentada no prazo legal. 
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ser utilizada para a fixação da multa a ser aplicada pelo TCU e das penalidades a serem 

definidas por outras instâncias. Ainda assim, o cálculo é feito segundo regras específicas. 

É oportuna, a esse respeito, a observação de Leme Machado (1996): 

“Poderá ocorrer a duplicidade de multas (i.e., a penal e a administrativa), 

mas não há impedimento para tal cominação, ainda que o fato ilícito seja o mesmo, 

pois poderes diferentes vão analisá-lo, sob sistemas de provas não necessariamente 

idênticos.” 

A Lei dos Crimes Ambientais estabelece critérios distintos para a fixação das multas 

relativas aos crimes e às infrações.  

O seu art. 12 estabelece que a prestação pecuniária, uma das modalidades de pena 

restritiva de direitos, suscetível de substituir as penas privativas de liberdade, consiste no 

pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de 

importância, fixada pelo juiz, não inferior a 01 (um) salário mínimo nem superior a 360 

(trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de 

eventual reparação civil a que for condenado o infrator. 

Para os crimes, o art. 18 determina que “a multa será calculada segundo os critérios 

do Código Penal 71; se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá 

ser aumentada até três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica auferida”. 

Haverá perícia de constatação do dano ambiental, prevê o art. 19, para, sempre que 

possível, fixar “o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e 

cálculo de multa”, acrescentando-se que a perícia produzida no inquérito civil ou no juízo 

cível poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. 

                                                 
71 A pena de multa está prevista no seguinte dispositivo do Código Penal (Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940, atualizado até a Lei n° 9.459, de 13 de maio de 1997): 

“Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na 
sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) 
dias-multa.  

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior 
salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário. 

§ 2º - O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.” 
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Com respeito às infrações, a regra fixada no art. 74 define que sua base será “a 

unidade, hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o 

objeto jurídico lesado”, dentro dos limites estabelecidos no art. 75 – entre R$ 50,00 

(cinqüenta reais) e R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) – corrigidos 

periodicamente com base nos índices estabelecidos na legislação pertinente72, existindo a 

previsão no § 4º do art. 72 de que a “a multa simples pode ser convertida em serviços de 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente”.  

Uma das importantes inovações da Lei n.º 9.605/98 foi o estabelecimento da 

responsabilidade penal da pessoa jurídica, nos casos em que a infração seja cometida por 

decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou 

benefício da sua entidade73. Lamentavelmente, grande parte dos benefícios desse diploma 

foi suspensa com o advento da Medida Provisória n.º 1.710, de 07 de agosto de 1998, e 

suas sucessivas reedições, que proporcionaram uma autêntica moratória de até seis anos 

para as empresas infratoras74. 

                                                                                                                                                     
Dessa forma, segundo o Código Penal, o valor da multa estará compreendido entre 1/3 (um terço) do maior 
salário mínimo e 1.800 (mil e oitocentos) vezes esse valor de referência. Para os efeitos da Lei dos Crimes 
Ambientais, a multa poderá atingir 5.400 (cinco mil e quatrocentos) salários mínimos. 
72 Dezoito meses após a sua festiva sanção pelo Presidente da República, a Lei n.º 9.605/98 permanecia sem 
regulamentação e o jornal O Globo, de 17/08/1999,  noticiava que as multas, cujo teto legal fora fixado em R$ 
50 milhões, continuavam sendo aplicadas até o teto “irrisório” de R$ 4.960,00, inclusive para desmatamentos 
ilegais de milhares de hectares na Amazônia. Na cerimônia de sanção da Lei, o Presidente da República 
declarara que “essa lei já pegou, pois a população cansou de ver o abuso e o descaso de alguns para com a 
questão ambiental” (Agência Brasil, 12/02/1998). Aparentemente, o governo não cansara. Finalmente, em 21 
de setembro de 1999, foi editado o Decreto n.º 3.179, que regulamentou a LCA. De forma insólita, o art. 60 
desse Decreto criou a hipótese de uma redução de até 90 % das multas mediante “termos de compromisso” a 
serem firmados pelos infratores. 
73 Cf. art. 3º, caput. As penalidades aplicáveis às pessoas jurídicas podem ser, isolada, cumulativa ou 
alternadamente: liquidação forçada (art. 24), multas (art. 18), penas restritivas de direitos (art. 22) e prestação 
de serviços à comunidade (art. 23). 
74 Do Anexo - Documentos e Legislação consta o texto integral da 12ª reedição dessa MPV, renumerada como 
MPV n.º 1.874-12, de 29 de junho de 1999. Esse diploma acrescenta um artigo à Lei dos Crimes Ambientais, 
permitindo aos órgãos integrantes do SISNAMA celebrarem termos de compromisso com pessoas físicas ou 
jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e 
atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, com o 
declarado objetivo de permitir-lhes promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento 
das exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes.  

Ora, a Lei em questão não cria nenhuma nova exigência, apenas consolida e precisa a tipificação dos crimes 
ambientais, fixando-lhes penas e definindo algumas normas processuais específicas. Essa malsinada iniciativa 
do Poder Executivo veio reabrir a possibilidade para aqueles que já se encontravam na ilegalidade de 
negociarem com as autoridades ambientais sua aceitação em até mais seis anos a normas vigentes há mais de 
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Quanto às multas cominadas pelo Tribunal de Contas da União, sua análise será 

objeto da seção 1.3 deste Capítulo. A Tabela I - 5, a seguir, sintetiza as diferentes hipóteses 

de responsabilidade por dano ambiental nas esferas administrativa, cível e penal. 

Tabela I-5 - Características das responsabilidades por dano ambiental 

Característica Esfera Administrativa Esfera Civil  Esfera Penal 

Iniciativa Órgão integrante 
do SISNAMA 

Tribunal de Contas 
da União75 

Ministério Público, 
autarquia, empresa 
pública, fundação, 
sociedade de economia 
mista ou associação civil 
(Cf. nota 67) 

Ministério Público (Cf. 
nota 68) 

Pressuposto Infração Dano ao Erário Dano Crime ou contravenção 

Órgão 
processante 

Órgão integrante 
do SISNAMA 

Tribunal de Contas 
da União 

Judiciário Judiciário 

Diplomas legais Leis n.º 6.938/81 
(PNMA) e n.º 
9.605/98 (LCA)  

Lei  n.º 8.443/92 
(LOTCU)  

Lei n.º 7.347/85 e 
outras 76 

Lei n.º 9.605/98 (LCA) 

Penalidades Multa 77, 
sanções 78 

Multa, sanções Obrigação de fazer ou de 
não fazer, indenização 

Penas privativas de 
liberdade; Penas 
restritivas de direitos; 
Multa; Prestação de 
serviços à comunidade79 

                                                                                                                                                     
uma década. Mais grave ainda, o § 3º do artigo acrescentado suspende a aplicação de sanções administrativas 
desde a protocolização do pedido do termo de compromisso. 

Entre outras manifestações argüindo a inconstitucionalidade dessa MPV, destaca-se o artigo de Cruz (1999). 
75 Inclusive por solicitação do Congresso Nacional, de qualquer de suas Casas ou qualquer de suas respectivas 
Comissões, ou por provocação de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Conforme será 
examinado na subseção 1.4.3, também os Tribunais de Contas responsáveis pelas contas dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios poderão atuar no controle externo da gestão ambiental. 
76 Cf. demais Leis constantes do item 2 do Anexo - Documentos e Legislação. 
77 É competência do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, entre outras, homologar acordos 
visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a 
proteção ambiental (art. 8º, inciso IV da Lei n.º 6.939/81). 
78 O art. 72 da Lei n.º 9.605/98 estabelece as seguintes sanções para infrações administrativas: advertência; 
multa simples; multa diária; apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, 
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; destruição ou inutilização 
do produto; suspensão de venda e fabricação do produto; embargo de obra ou atividade; demolição de obra; 
suspensão parcial ou total de atividades; restritiva de direitos. 
79 Inclusive para as pessoas jurídicas (art. 21 da Lei n.º 9.605/98). 
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Anote-se, também, que o Judiciário atua somente quando chamado, isto é, depende 

de uma provocação externa; inversamente, os órgãos integrantes do SISNAMA, o Tribunal 

de Contas da União e o Ministério Público podem e devem desempenhar um papel 

proativo, programando as suas atividades de forma independente e preventiva. 

Um exemplo de atuação necessária do TCU ocorreria na hipótese de uma entidade 

da administração pública federal ser multada pelo Judiciário, por órgão estadual ou 

municipal integrante do SISNAMA, ou mesmo pelo IBAMA, por poluir o meio ambiente. 

Nesse caso, entendo, o valor da multa deve ser considerado como débito a ser imputado ao 

responsável em procedimento de natureza regressiva80.  

1.2 A Estratégia Ambiental do TCU 

O documento que define a estratégia de atuação do Tribunal de Contas da União na 

área ambiental é a Portaria n.º 383, de 05 de agosto de 1998, que “Aprova a Estratégia de 

Atuação para o Controle da Gestão Ambiental, resultante da implementação do Projeto de 

Desenvolvimento da Fiscalização Ambiental –PDFA” 81. Referida estratégia foi elaborada 

“com o objetivo de suprir a carência de um adequado controle externo da gestão ambiental 

a nível de governo” (TCU, 1998). 

Esse documento, considerando gestão ambiental como “o conjunto das ações que 

visem à adequada utilização do meio ambiente”, considerando o ambiente natural e o 

transformado pela ação humana, as ações destinadas ao controle e proteção do meio 

ambiente e as relacionadas a atividades que potencial ou efetivamente produzam impactos 

ambientais negativos82, propõe-se a definir (art. 1º): 

                                                 
80 Existem precedentes relativos ao pagamento pelo IBAMA de indenizações trabalhistas indevidas em que 
foram responsabilizados os procuradores da entidade que não contestaram os cálculos judiciais (Decisão n.º 
713/99 – Plenário, Ata n.º 45/99). A multa de R$ 51 milhões aplicada à Petrobrás pelo IBAMA em fevereiro 
de 2000 (Cf. InforMMA, n.º 230, de 22/02/2000) enquadra-se nessa hipótese. 
81 O texto integral do documento encontra-se no Anexo – Documentos e Legislação. 
82 Para Selden (1973), apud Juchem (1995, p. 35), gestão ambiental é “a condução, a direção e o controle 
pelo governo do uso dos recursos naturais, através de determinados instrumentos, o que inclui medidas 
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I - a forma de atuação adequada; 

II – as áreas da gestão governamental que devem receber tratamento 

prioritário; 

III - a sistemática e as diretrizes a serem observadas para o planejamento 

tático; 

IV - a estrutura operacional adequada; e 

V - a sistemática a ser adotada para a obtenção e o desenvolvimento de 

recursos. 

Para o TCU, o controle da gestão ambiental terá as seguintes premissas (art. 2º):  

I - é objetivo do Poder Público a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico, com vistas à disponibilidade eqüitativa e 

permanente dos recursos ambientais; 

II - é necessário que a promoção do desenvolvimento sócio-econômico seja 

compatível com a preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico.  

Anote-se que o enunciado desses incisos é coerente com um conceito de 

sustentabilidade forte83. 

Por sua vez, o controle da gestão ambiental pelo TCU será efetuado (art. 3º): 

I - por meio da fiscalização ambiental de: 

a) ações executadas por órgãos e entidades do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente - SISNAMA; 

b) políticas e programas de desenvolvimento que potencial ou 

efetivamente causem degradação ambiental. 

II - por meio da inserção do aspecto ambiental na fiscalização de: 

                                                                                                                                                     
econômicas, regulamentos e normalização, investimentos públicos e financiamentos, requisitos 
interinstitucionais e judiciais”.  
83 Sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca são conceitos discutidos no Capítulo III, na subseção 3.1.4. 
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a) políticas e programas de desenvolvimento que potencial ou 

efetivamente causem degradação ambiental; 

b) projetos e atividades que potencial ou efetivamente causem impactos 

negativos diretos ao meio ambiente. 

III - por meio da inserção do aspecto ambiental nos processos de tomadas e 

prestações de contas de órgãos e entidades: 

a) integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA; 

b) responsáveis pelas políticas, programas, projetos e atividades a que se 

refere o inciso anterior. 

Ressalte-se que o conceito de fiscalização ambiental abrange as auditorias, 

inspeções, levantamentos e acompanhamentos que tenham por objeto a análise da gestão 

ambiental. A inserção do aspecto ambiental nos processos de tomadas e prestações de 

contas de órgãos e entidades (TCs e PCs) será objeto de algumas propostas apresentadas no 

Capítulo IV. 

No documento principal, anexo à Portaria, a missão institucional do TCU com 

respeito ao meio ambiente foi assim definida: 

“Exercer, em auxílio ao Congresso Nacional, o controle externo da gestão 

ambiental de responsabilidade do Governo Federal e dos recursos públicos 

federais aplicados em atividades relacionadas à proteção do meio ambiente. No 

exercício de suas atribuições, o Tribunal deve zelar pela legalidade e legitimidade 

dos atos praticados pelo Governo, bem como pela eficiência, eficácia e 

economicidade no uso desses recursos e de recursos ambientais.” 

Observa-se que essa fórmula não logra ser tão abrangente quanto as considerações 

feitas na subseção 1.1.1, por exemplo, no que concerne à renúncia de receitas por meio de 

incentivos fiscais. Tal imprecisão, contudo, não seria determinante se esse importante 

aspecto tivesse sido considerado na redação do art. 3º. Sua omissão produz uma 

considerável lacuna na definição da estratégia ambiental da Corte Federal de Contas. Mais 

adiante, no seu item II, o documento menciona a questão da aplicação de subvenções e da 

renúncia de receitas, porém, no meu entender erroneamente, de forma secundária. 
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Bastante relevante é a inclusão, prevista no art. 3º e enfatizada no anexo, da 

avaliação do aspecto ambiental mesmo em atividades de fiscalização de escopo mais 

abrangente, isto é, que não digam respeito somente a órgãos, programas, projetos e 

atividades diretamente relacionados ao meio ambiente. Até a apreciação das Contas do 

Presidente da República deve, sob tal enfoque, ser avaliada considerando-se o desempenho 

governamental na consecução de suas metas ambientais84. Recorde-se que, para o Canadá, 

esse aspecto deve ser verificado em todas as ações do Governo. Também na França, 

registra-se a preocupação com o “esverdeamento” da gestão pública.85 De igual modo, o 

grupo permanente de trabalho em auditoria ambiental da INTOSAI preconiza que as 

questões ambientais devem ser consideradas em todas as auditorias. 

São definidas como prioritárias as seguintes ações e atividades relacionadas à gestão 

ambiental (art. 5º): 

I - ações que visem a induzir comportamentos compatíveis com o modelo de 

desenvolvimento sustentável86; 

II - fiscalização ambiental; 

III - elaboração e aplicação de políticas setoriais relacionadas a proteção ou 

utilização do meio ambiente; 

IV - ações que visem à coleta e ao fornecimento de informações sobre o 

meio ambiente; 

V - educação ambiental; 

VI - coordenação das ações relacionadas a proteção ambiental; 

VII - ações implementadas com recursos externos. 

                                                 
84 Isso não tem ocorrido, conforme demonstrado no Apêndice I, seção A-I.3. 
85 Nesse sentido, a publicação ‘Le verdissement de l’administration’, do Ministério do Meio Ambiente francês 
(France - Ministère de l’Environnement, 1997). 
86  Alguns exemplos podem ser estudados no documento sobre o conjunto de políticas intitulado ‘Greening 
Government’ do ‘Department of Environment, Transport and Regions’ do Reino Unido (Romain, 1998). 
Entre outras iniciativas ali descritas, destaca-se a política de compras públicas direcionada para produtos e 
serviços de menor impacto ambiental (Cinq-Mars, 1998). 
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Para tanto, são previstos planejamentos anuais que contemplem a fiscalização, o 

treinamento e outras ações relacionadas ao controle da gestão ambiental, respeitadas as 

normas estabelecidas para o planejamento do conjunto das ações a serem executadas pelo 

Tribunal (art. 6º). Destaque-se que, na enumeração constante do art. 5º, as ações indutoras 

de comportamentos compatíveis com o modelo de desenvolvimento sustentável87 tiveram 

precedência sobre a fiscalização ambiental. 

A ênfase da estratégia reside numa atuação de caráter preventivo. Não obstante, é 

responsabilidade do Tribunal responder a solicitações que vierem a lhe ser formuladas pelo 

Senado Federal, Câmara dos Deputados e Comissão técnica ou de inquérito do Congresso, 

e, ainda, receber denúncias que lhe sejam enviadas por qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato88. 

O art. 7º define a constituição da estrutura operacional : 

I - por um grupo de especialistas na área de auditoria ambiental, lotados no 

Serviço de Obras e Meio Ambiente – SOMA/DILIC/SAUDI89; 

II - por pelo menos um responsável pela área do controle da gestão 

ambiental, nas Secretarias de Controle Externo, sem o prejuízo de suas demais 

atribuições. 

Os recursos técnicos e humanos necessários à efetivação do controle da gestão 

ambiental deverão obtidos ou desenvolvidos da seguinte forma (art. 8º): 

I - recursos técnicos, por meio da: 

a) implementação de intercâmbio com outras Entidades de Fiscalização 

Superiores; 

b) implementação de acordos de cooperação com entidades relacionadas 

à gestão ambiental; 

                                                 
87 O documento, todavia, não explicita o conceito de sustentabilidade além das premissas citadas no art. 2º da 
Portaria. Como será visto no Capítulo III, na subseção 3.1.3, “desenvolvimento sustentável” é um termo que 
tem sido utilizado para significados e objetivos muito diversos. 
88 Cf. art. 71, incisos IV e VII; e Art. 74 , § 2º  da Constituição da República. 
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c) realização de levantamentos e do armazenamento de informações 

sobre meio ambiente e gestão ambiental; 

II - recursos humanos, por meio da: 

a) desmitificação do tema auditoria ambiental; 

b) formação, treinamento e aperfeiçoamento de servidores. 

As técnicas habitualmente utilizadas nas atividades de controle externo realizadas 

pelos auditores do Tribunal são as recomendadas pelo documento para as auditorias 

ambientais. O Manual de Auditoria do TCU90 apresenta as características das diversas 

modalidades de auditorias, bem como das inspeções, levantamentos e acompanhamentos. A 

diferença das auditorias “convencionais” e a auditoria ambiental, prende-se, nessa visão, 

apenas ao objeto de análise. 

1.3  A sistemática de quantificação do dano utilizada pelo TCU 

1.3.1 fundamentos legais 

A definição de “dano ao Erário” para efeito de cominação de multa como 

conseqüência de atividades de controle externo executadas pelo Tribunal de Contas da 

União está amparada pelos conceitos vigentes na Lei n.º 8.443/92, a Lei Orgânica do TCU, 

bem como pelas normas regulamentares expedidas pelo próprio Tribunal. 

O art. 16 daquele diploma legal prevê as hipóteses em que o Tribunal julgará 

irregulares as contas de um responsável: 

 “Art. 16. As contas serão julgadas: 

... (omissis) 

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências: 

a) omissão no dever de prestar contas; 

                                                                                                                                                     
89 SAUDI é a Secretaria de Auditorias e Inspeções; DILIC é a Divisão de Licitações, Contratos, Convênios, 
Obras e Meio Ambiente. 
90 Aprovado pela Portaria n.º 63, de 27 de fevereiro de 1996. 
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b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à 

norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, 

operacional ou patrimonial; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico; 

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos. 

§ 1° O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência 

no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita 

em processo de tomada ou prestarão de contas. 

§ 2° Nas hipóteses do inciso III, alíneas c e d deste artigo, o Tribunal, ao 

julgar irregulares as contas, fixará a responsabilidade solidária: 

a) do agente público que praticou o ato irregular, e 

b) do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do 

mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano 

apurado. 

§ 3° Verificada a ocorrência prevista no parágrafo anterior deste artigo, o 

Tribunal providenciará a imediata remessa de cópia da documentação pertinente 

ao Ministério Público da União, para ajuizamento das ações civis e penais 

cabíveis.” 

No escopo desse trabalho, eventuais irregularidades detectadas por ocasião das 

auditorias ambientais enquadrar-se-iam, fundamentalmente, nas hipóteses das letras b e c 

do inciso III do caput do art. 16. O art. 19 da mesma Lei fixa o procedimento a ser adotado 

quando do julgamento pela irregularidade das contas. 

 “Art. 19. Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal 

condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, 

acrescida dos juros de mora devidos, podendo, ainda, aplicar-lhe a multa prevista 

no art. 57 desta lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo 

para fundamentar a respectiva ação de execução. 
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Parágrafo único. Não havendo débito, mas comprovada qualquer das 

ocorrências previstas nas alíneas a, b e c do inciso III, do art. 16, o Tribunal 

aplicará ao responsável a multa prevista no inciso I do art. 58, desta lei.” 

Relevantes, também, para essa análise, são os arts. 24, 57, 58 e 59 da Lei Orgânica 

do Tribunal de Contas da União. 

“Art. 24. A decisão do Tribunal, de que resulte imputação de débito ou 

cominação de multa, torna a dívida líquida e certa e tem eficácia de título 

executivo, nos termos da alínea b do inciso III do art. 23 desta lei.” 

“Art. 57. Quando o responsável for julgado em débito, poderá ainda o 

Tribunal aplicar-lhe multa de até cem por cento do valor atualizado do dano 

causado ao erário.” 

“Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de Cr$ 42.000.000,00 (quarenta 

e dois milhões de cruzeiros), ou valor equivalente em outra moeda que venha a ser 

adotada como moeda nacional 91, aos responsáveis por: 

I - contas julgadas irregulares de que não resulte débito, nos termos do 

parágrafo único do art. 19 desta lei; 

II - ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial; 

III - ato de gestão ilegítimo ou antieconômico de que resulte injustificado 

dano ao erário; 

IV - não atendimento, no prazo fixado, sem causa justificada, a diligência 

do Relator ou a decisão do Tribunal; 

V - obstrução ao livre exercício das inspeções e auditorias determinadas; 

VI  sonegação de processo, documento ou informação, em inspeções ou 

auditorias realizadas pelo Tribunal; 

VII - reincidência no descumprimento de determinação do Tribunal. 
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§ 1° Ficará sujeito à multa prevista no caput deste artigo aquele que deixar 

de dar cumprimento à decisão do Tribunal, salvo motivo justificado. 

§ 2° O valor estabelecido no caput deste artigo será atualizado, 

periodicamente, por portaria da Presidência do Tribunal, com base na variação 

acumulada, no período, pelo índice utilizado para atualização dos créditos 

tributários da União. 

§ 3° O regimento interno disporá sobre a gradação da multa prevista no 

caput deste artigo, em função da gravidade da infração.” 

“Art. 59. O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas da 

União nos termos do art. 57 desta lei, quando pago após o seu vencimento, será 

atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento.”92 

Por conseguinte, a decisão da qual resultar imputação de débito ou cominação de 

multa torna a dívida líquida e certa, podendo ser cobrada judicialmente e acarretar até 

mesmo o pedido de arresto dos bens do responsável. Além disso os débitos serão 

atualizados monetariamente até a data de seu efetivo pagamento. 

Todavia, é no texto da Instrução Normativa TCU n.º 13, de 04 de dezembro de 

1996, que “Dispõe sobre a instauração e organização de processos de tomada de contas 

especial e dá outras providências”, que ficam mais claros os critérios utilizados para a 

quantificação de danos causados ao Erário: 

“Art. 8º Os débitos serão atualizados monetariamente e acrescidos de 

encargos legais, nos termos da legislação vigente, observados os seguintes 

princípios: 

I - quando se tratar de alcance, a incidência de juros de mora e de 

atualização monetária dar-se-á a contar da data do próprio evento ou, se 

desconhecida, da ciência do fato pela Administração; 

                                                                                                                                                     
91 A Portaria n.º 216, de 1º de julho de 1994, converteu esse valor para 17.973,60 Unidades Fiscais de 
Referência – UFIRs, equivalentes em maio de 1999 a R$ 17.560,20. 
92 O cálculo da atualização monetária e dos juros de mora é feito utilizando-se o aplicativo Débito, 
desenvolvido pela Secretaria de Informática do TCU (Portaria n.º 530, de 23 de setembro de 1996). 
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II - quando se tratar de desvio ou desaparecimento de bens, a incidência  de  

juros de mora e de atualização monetária dar-se-á a contar da data do evento ou, 

se desconhecida, do conhecimento do fato, adotando-se como base de cálculo o 

valor de mercado do bem ou o da aquisição, com os acréscimos legais; 

III - quando se tratar de omissão no dever de prestar contas, da não 

aplicação ou do desvio de recursos repassados mediante convênio, acordo, ajuste 

ou outros instrumentos similares, bem como à conta de subvenções, auxílio e 

contribuições, a incidência de juros de mora e de atualização monetária dar-se-á a 

contar da data do recebimento dos recursos; 

IV - quando se tratar de glosa em virtude de impugnação de despesas 

indevidamente efetuadas, a incidência de juros de mora e de atualização monetária 

dar-se-á a contar da data do pagamento da despesa.” 

Verifica-se, assim, que, na hipótese de alcance (inciso I), o débito corresponderá ao 

valor do mesmo; quando se tratar de desvio ou desaparecimento de bens (inciso II), adotar-

se-á como base de cálculo o valor de mercado do bem ou o da aquisição; no caso de 

omissão, não aplicação ou desvio de recursos repassados mediante convênio ou 

instrumentos similares (inciso III), considerar-se-á o valor total repassado; e, finalmente, na 

hipótese de glosa em virtude de impugnação de despesas indevidamente efetuadas (inciso 

IV), o valor do dano será equivalente ao do total glosado. 

Como aplicar tais critérios na quantificação de danos ambientais? O enfrentamento 

dessa dificuldade constitui o objeto principal desta investigação. Aparentemente, a única 

analogia possível é com relação à hipótese do inciso II (desaparecimento de bens), eis que 

não se vislumbra como tratar o dano ambiental de forma similar a um alcance  ou a uma 

glosa93. Nesse caso, conforme a IN n.º 13 - TCU, o critério para estabelecimento do valor 

do dano causado ao patrimônio “nacional” ou ao “bem de uso comum do povo” seria o do 

                                                 
93 O alcance praticado em recursos de um órgão ambiental ou a glosa efetuada em despesas de um programa 
ambiental em nada diferem, do ponto de vista da fiscalização do controle externo e dos procedimentos para 
quantificação do débito, do alcance ou da glosa relativos a órgãos e programas das áreas da saúde, da 
educação, militares etc. Não se trataria, nessa hipótese, de um dano ambiental específico, mas de um dano ao 
Erário como outro qualquer praticado em área administrativa, militar, educacional etc. Igual raciocínio aplica-
se a recursos de convênios com finalidades de proteção ambiental. Para esses casos, as técnicas usuais do 
Tribunal de Contas da União são integralmente aplicáveis. 
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“valor de mercado do bem ou o da aquisição”. Como não há na administração pública 

registros de “aquisição” de patrimônio ambiental94, o valor a ser considerado seria o de 

“mercado”. Como se sabe, não existem mercados para um grande conjunto de bens 

ambientais: paisagens, vida selvagem etc. Ademais, certos danos podem produzir efeitos 

por longos períodos. O Capítulo III discorrerá sobre como a Economia Neoclássica atribui 

valores aos bens ambientais95. De toda forma, infere-se, desde logo, a necessidade do 

Tribunal de Contas da União adotar métodos e procedimentos específicos para a 

quantificação monetária dos danos ao patrimônio ambiental brasileiro. 

1.3.2  o conceito de ato antieconômico 

De particular interesse para a presente análise é a compreensão do conceito de ato 

antieconômico. Observa-se na letra b do inciso II do art. 16 da Lei Orgânica do TCU a 

menção a “ato ilegal, ilegítimo e antieconômico”; já a letra c do mesmo inciso cuida de 

“dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico” (grifei). Conclui-

se que o ato de gestão apenas ilegal, mas não ilegítimo ou antieconômico, não produz 

necessariamente dano ao Erário. É nesse sentido a observação de Sundfeld (1996) de que 

ocorrem situações em que o ato irregular eventualmente propicia economia de recursos 

públicos, sem embargo de lesionar outros valores consagrados pela ordem jurídica. 

Outrossim, o ato de gestão pode ser antieconômico, mesmo não sendo, simultaneamente, 

ilegal ou ilegítimo. Releva assinalar que tais conceitos derivam do art. 70 da Constituição 

que prevê que a fiscalização a ser exercida mediante controle externo, far-se-á quanto aos 

aspectos da legalidade, legitimidade e economicidade.  

Segundo Hely Lopes Meirelles (1997), “a legalidade, como princípio de 

administração, significa que o administrador público está, em toda sua atividade 

funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências do bem comum, e deles não se 

pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade 

disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. O conceituado doutrinador paulista coloca 

                                                 
94 Excetuam-se, evidentemente, as terras desapropriadas com o objetivo de constituição de unidades de 
conservação, tais como Parques Nacionais, Reservas Biológicas etc. 
95 Diversos autores fazem referência também aos “males” ambientais, ou seja, os danos causados a um 
indivíduo ou coletividade (Bromley, 1991; Barde e Gerelli, 1992; Tietenberg, 1994). 

As principais críticas à abordagem neoclássica serão apresentadas no Apêndice IV. 
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no mesmo plano o controle da legalidade e o da legitimidade, caracterizando-o como 

controle da legalidade ou legitimidade: “É o que objetiva verificar unicamente a 

conformação do ato ou do procedimento administrativo com as normas legais que o 

regem. Mas por legalidade ou legitimidade deve-se entender não só o atendimento de 

normas legisladas como, também, dos preceitos da Administração pertinentes ao ato 

controlado.” O mesmo autor conceitua como “controle de mérito aquele que visa à 

comprovação da eficiência, do resultado, da conveniência ou oportunidade do ato 

controlado”.  

Meu entendimento é distinto. Ao enunciar separadamente legalidade e legitimidade, 

o constituinte previu a hipótese de determinado ato ser ilegítimo, apesar de revestido de 

legalidade formal. Cito como exemplo uma Prefeitura de Município paupérrimo, cuja 

população sofre os efeitos de prolongada seca, e cujo Prefeito, ao invés de reparar a única 

ambulância disponível para atendimentos de urgência, adquire nova e luxuosa viatura para 

uso de representação. A aquisição pode ter sido legal, desde que houvesse previsão 

orçamentária e desde que respeitados os procedimentos licitatórios pertinentes. Não 

obstante, a despesa terá sido ilegítima e merecedora de  ser impugnada pelo controle 

externo, eis que escandalosamente afrontosa a um dos direitos sociais da cidadania – a 

saúde -, ofendendo o bom senso administrativo e o princípio da moralidade administrativa. 

Apreciar um ato de gestão quanto à sua legitimidade envolve, portanto, 

inquestionavelmente, a formulação de um juízo de valor, uma avaliação das circunstâncias 

em que o ato foi praticado, uma ponderação da prioridade relativa entre a despesa efetuada 

e as outras necessidades da comunidade 

Da mesma forma, a análise da economicidade de determinado programa ou projeto 

não poderá ser limitada à verificação de qual é a alternativa que representa um menor custo 

para os cofres públicos. É nesse sentido o comentário de Ferreira Filho (1997): 

“Economicidade. Aqui se autoriza a apreciação se o ato foi realizado, de 

modo a obter o resultado a custo adequado, razoável, não necessariamente ao 

menor custo possível.” 
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Segundo o Manual de Auditoria de Desempenho do TCU, economicidade é a 

“minimização dos custos dos recursos utilizados na consecução de uma atividade, sem 

comprometimento dos padrões de qualidade” (TCU, 1998). 

Assim, também o exame da economicidade implica em uma avaliação qualitativa, 

que será feita sopesando-se os custos e os resultados, para o conjunto da sociedade, tendo 

em vista as alternativas disponíveis no momento da decisão quanto à alocação dos 

recursos. 

Bugarin (1999b), comentando a ainda escassa doutrina sobre o conceito de 

economicidade, conclui que “o princípio constitucional da economicidade da gestão de 

recursos e bens públicos autoriza o ente político-administrativo encarregado do específico 

e peculiar afazer hermenêutico constitucional – o TCU -, ao exame, ‘pari passu’, dos 

elementos de fato informadores dos diversos processos subjetivos de tomadas de decisão 

de gastos/investimentos públicos ‘via-à-vis’ o conjunto objetivo dos resultados 

alcançáveis, qualificando-os, efetiva ou potencialmente, como ganhos ou perdas sociais, 

evitando-se, desse modo, a despesa pública antieconômica e a conseqüente perpetração 

do, muitas vezes, irremediável, prejuízo social.” 

Poder-se-á sempre socorrer-se da definição presente no art. 10 da Lei n.º 8.429/9296, 

segundo a qual constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 

qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 

apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres públicos. 

Em recente Decisão97, o Tribunal de Contas da União caracterizou como tão-

somente atos de gestão antieconômicos duas distintas situações: 

a) a falta de conclusão das obras de 22 unidades escolares; e 

b) a interrupção de obra de uma unidade escolar no Município de 

Bacabal (MA), em decorrência da inexistência de Projeto Básico adequado. 

                                                 
96 A Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências, é também conhecida como Lei da Improbidade 
Administrativa. 
97 Decisão n.º 767/96 – Plenário – Ata n.º 48/96.  
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A partir desse exemplo, pode-se propor a classificação dos atos de gestão 

antieconômicos como: 

a) ato antieconômico por superfaturamento: a compra de bens ou a 

contratação de obras ou serviços por um preço superior ao do mercado ou, na 

ausência de um parâmetro seguro, superior ao razoável; 

b) ato antieconômico por desnecessidade: a compra de bens ou a 

contratação de obras ou serviços, ainda que por preços de mercado ou razoáveis, 

em quantidade desnecessária ou em momento inadequado, gerando desperdício98; e 

c) ato antieconômico por omissão ou por má gestão: a ausência da 

compra de bens ou da contratação de obras ou serviços nas quantidades necessárias 

ou nos momentos adequados; ou ainda a sua execução inadequada ou incompleta, a 

sua utilização imprópria ou a sua não utilização, gerando diversas disfunções na 

administração. 

Nessa última categoria estariam as situações assinaladas na mencionada Decisão, 

uma vez que a interrupção ou a ausência de conclusão de uma obra produzem efeitos 

análogos à sua não contratação, eis que é igual o prejuízo da sociedade pela inexistência do 

serviço público que a obra completa viabilizaria, com o agravante de já ter sido despendido 

algum volume de recursos públicos. Um outro exemplo é a aquisição de vacinas sem o 

necessário provimento de geladeiras e equipamentos para conservá-las nas temperaturas 

adequadas, provocando a sua inutilização. Finalmente, a adoção de decisões contraditórias 

com solução de continuidade: o diretor de uma unidade que resolve implementar um 

sofisticado – e caro - sistema de controle de ponto eletrônico, que é desativado por seu 

sucessor após pouco tempo de uso. Nessa hipótese, pelo menos uma das duas decisões foi 

antieconômica. 

A primeira categoria, por sua vez, é a - lamentavelmente, não rara - hipótese de 

superfaturamento. Quanto à segunda, trata-se de situação também muitas vezes encontrada, 

especialmente com respeito a produtos cuja vida útil é limitada, tais como alimentos e 

                                                 
98 Cite-se, como exemplo, o Acórdão n.º 183/96 – Plenário (Ata n.º 43/96) que considerou como ato de gestão 
antieconômico a contratação de equipamentos reprográficos com superdimensionamento de capacidade, com 
conseqüente subutilização dos mesmos.  
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medicamentos, cuja aquisição, em volume excessivo ou sem adequadas condições de 

armazenamento, conduz ao perecimento ou à perda do prazo de validade, sem que possam 

ter sido utilizados pelas comunidades a que se destinavam.  

Podem também surgir situações que representem uma combinação das categorias 

propostas: assim, por exemplo, a aquisição por um órgão público de um determinado 

veículo, ainda que a preços de mercado, quando o mesmo serviço poderia ser executado 

por modelo bem mais barato. 

O exame do fator temporal é de particular interesse para a análise quanto à 

economicidade de um empreendimento. De fato, avaliando-se, por exemplo, as alternativas 

de construírem-se 5 hospitais, com capacidade para o atendimento anual de uma população 

x, que ficarão prontos em 5 anos (Alternativa A) ou de um hospital, com igual capacidade, 

a cada ano, durante 5 anos (Alternativa B), observa-se que, mesmo havendo igualdade nos 

estados inicial e final (t0 e t+5) e mesmo havendo igualdade no montante de recursos 

anualmente aplicados (fluxos de caixa idênticos), há significativa diferença na resultante 

social, expressa na população atendida ao longo do período, conforme a Tabela I - 6. 

Tabela I-6 – Exame da economicidade de duas alternativas 

 T0 T+1 T+2 T+3 T+4 T+5 Total 

População atendida na Alternativa A - - - - - 5x 5x 

População atendida na Alternativa B - x 2x 3x 4x 5x 15x 
 

Tais considerações justificam a caracterização das seguintes hipóteses de atos 

antieconômicos por omissão ou má gestão específicos da gestão ambiental: 

a)  a omissão na adoção de providências para prevenir a ocorrência de 

dano ambiental; 

b) a adoção de providências somente após o início da ocorrência do 

dano ambiental; 

c) a adoção, ainda que em tempo hábil, de providências inadequadas ou 

incompletas, insuficientes para prevenir o dano ambiental. 
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Além dessas situações, também a adoção de medidas que impliquem na ocorrência 

do dano ambiental seria uma hipótese de ato antieconômico mas, nesse caso, também ilegal 

e ilegítimo. 

1.4  Problemas de quantificação do débito ambiental 

1.4.1 danos, impactos e perturbações ambientais – conceitos básicos 

Como visto na seção anterior, as hipóteses tradicionais de quantificação de danos 

causados ao Erário não são integralmente adaptáveis quando a natureza do dano é 

ambiental. Dano ecológico é, na definição de Silva (1995), qualquer lesão ao meio 

ambiente causada por condutas ou atividades de pessoa física ou jurídica de direito público 

ou de direito privado. Por sua vez, Sá (1996), lembrando a definição do inciso I do art. 3º 

da Lei n.º 6.938/8199, conclui que o meio ambiente é incorpóreo e imaterial, o conjunto 

diferenciando-se dos elementos que o compõem - águas, solos, fauna etc. - por um efeito de 

sinergia. Assim, a avaliação do dano ambiental não pode ser restrita à apreciação de seu 

impacto sobre apenas um elemento (e.g. as águas contaminadas de um rio ou a quantidade 

de desmatamento de uma floresta), mas alcançar o conjunto de seus efeitos sobre o 

ecossistema a que pertence. 

Importa, contudo, diferenciar-se os conceitos de dano e de impacto ambiental. Em 

seu conhecido trabalho, Bolea (1984) conceitua impacto ambiental de um projeto como a 

“diferença entre a situação do meio ambiente (natural e social) futuro modificado pela 

realização do projeto e a situação do meio ambiente futuro tal como teria evoluído sem o 

projeto”100.  

Para estimar-se adequadamente o impacto de um projeto, mister se faz a elaboração 

de cenários de como evoluiria o ecossistema sem o projeto e de como evoluirá com o 

                                                 
99 Cf. subseção 1.1.1. 
100 No original em espanhol: “la diferencia entre la situación del medio ambiente futuro modificado, tal y 
como resultaría después de la realización del proyecto, y la situación del medio ambiente futuro, tal como 
habría evolucionado normalmente sin tal actuación”. 
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projeto. Deve considerar-se que há sempre alguma capacidade de suporte101 e reação do 

ecossistema. Assim, o impacto é calculado a partir de ambos, definindo-se como a 

resultante da perturbação sobre o sistema e da reação do ecossistema. Equívoco a ser 

evitado é a confusão entre perturbação e impacto. A Figura 1, a seguir, baseada em 

Tietenberg (1994), representa esse conceito. 

                                                 
101 Odum (1988) define a capacidade máxima de suporte como a quantidade de biomassa que pode ser 
sustentada por um ecossistema em uma situação de equilíbrio, em que as necessidades energéticas para a 
manutenção do sistema equivalem à produção energética viabilizada por esse sistema, isto é, num ponto em 
que o tamanho do sistema não pode aumentar, destacando que a capacidade ótima de suporte é 
significativamente menor que a sua capacidade máxima. 

Isto ocorre em função dos fenômenos de deseconomias de escala ou rendimentos decrescentes. A crescente 
complexidade de um ecossistema faz com que proporções maiores de energia sejam utilizadas para a 
sustentação da comunidade, em detrimento de seu crescimento. Há um aumento da entropia. Chega-se a um 
ponto onde o tamanho não pode mais aumentar. É a capacidade máxima de suporte. Como podem ocorrer 
variações ambientais, ultrapassados os limites da capacidade máxima, a população decresce. Assim, as 
evidências têm indicado que a capacidade ótima de suporte situa-se bem abaixo, talvez 50 % da capacidade 
máxima. 

Numa representação matemática, o ponto de capacidade ótima é aquele onde a curva do rendimento marginal 
atinge o seu ápice. A partir desse ponto a função derivada torna-se negativa. 



54 

 

 Figura 1: Capacidade de Suporte e Dano Ambiental 

Acumulação de 
Poluentes no 
Ecossistema 

Capacidade de 
Suporte do 

Ecossistema 

Dano Ambiental 

Emissões de 
Poluentes 



55 

A Figura 1 revela que o dano constitui aquela parcela das perturbações que não é 

assimilada pelo ecossistema. 

Segundo Odum (1988), ecossistema102 é qualquer unidade que abranja todos os 

organismos que funcionam em conjunto - a comunidade biótica - numa dada área, 

interagindo com o ambiente físico, de tal forma que um fluxo de energia produza estruturas 

bióticas claramente definidas e uma ciclagem de materiais entre as partes vivas e as não-

vivas. Como assinala Alho (1992), o conceito de ecossistema abrange desde um 

microambiente até toda uma província biogeográfica como o Pantanal. Registre-se que 

todos os ecossistemas, inclusive a biosfera, são sistemas abertos, isto é, existem ambientes 

de entrada e de saída de energia. Essa compreensão será de extrema utilidade ao apreciar-se 

criticamente os fundamentos microeconômicos das aplicações neoclássicas da economia do 

meio ambiente, usualmente construídas sobre modelos cujos pressupostos residem em 

sistemas fechados103. Outrossim, os ecossistemas são também considerados sistemas 

complexos, de vez que possuem grande número de componentes com um grande número de 

interações recíprocas. 

                                                 
102 A Ecologia, como disciplina científica, nasceu a partir das pesquisas de Haeckel, biólogo alemão, na 
segunda metade do século passado e tem como conceito fundamental o ecossistema. Reúne conceitos dos 
campos da Biologia, da Química, da Física, da Geologia, da Economia, da Estatística e das Ciências Sociais. 
As principais leis que regulam os ecossistemas são: a interdependência, a ordem dinâmica, a homeostase 
(equilíbrio auto-regulado), a estabilidade proporcional à diversidade, o fluxo constante de energia e matéria, a 
reciclagem permanente através dos ciclos biogeoquímicos (Lago e Pádua, 1984). Odum (1988) registra que o 
primeiro a propor o termo “ecossistema” foi Tansley, ecologista britânico, em 1935. 

Na definição de Tauk e Salati (1990): “Criaram-se as denominações biótopo, que significa suporte 
inorgânico, e biocenose, conjunto de organismos que vivem no biótopo. A interação entre ambos é o 
ecossistema. Entre dois ecossistemas existe uma região intermediária, denominada ecótono, sem limites 
precisos, onde há espécies adaptadas e situações decorrentes da ação desses ecossistemas. O ecossistema 
tem sido considerado a unidade estrutural e funcional dos estudos de ecologia, pois congrega todos os 
elementos componentes do seu escopo – os seres vivos, os meios físico e químico e, principalmente, a 
dinâmica das relações entre os mesmos: fatores bióticos, os seres vivos, e fatores abióticos, fatores físicos e 
químicos.” (grifado no original) 

Ciclos biogeoquímicos são os circuitos percorridos pelos elementos químicos entre o ambiente e os 
organismos. Os ciclos podem ser analisados separando-se os compartimentos classificados como reservatórios 
ou estoques daqueles envolvidas diretamente na ciclagem. Há dois grupos básicos de ciclos biogeoquímicos: 
os tipos gasosos e os sedimentares. Os principais ciclos biogeoquímicos são o do dióxido do carbono, o 
hidrológico, o do nitrogênio, o do fósforo e o do enxofre. 
103 Na classificação de Ackoff (1971), os sistemas podem ser abertos ou fechados; estáticos, dinâmicos ou 
homeostáticos (apud Nakagawa, 1995, p. 22). Nessa conceituação, os sistemas homeostáticos são sistemas 
estáticos cujas partes ou elementos são dinâmicos, utilizando-se de mecanismos de retroalimentação. 
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Holling, Gunderson e Peterson (1993)104 apontam as seguintes caraterísticas da 

estrutura e função dos ecossistemas: 

a) a mudança não é contínua e gradual, mas resultante de eventos 

episódicos; 

b) os atributos espaciais não são uniformes; e 

c) os ecossistemas possuem múltiplos equilíbrios. 

Há dificuldades na avaliação dos impactos, que afetam a posterior quantificação dos 

custos e benefícios ambientais. Tais dificuldades residem, primeiramente, na adequada 

identificação das fronteiras do impacto, especialmente no tempo e no espaço105, e também 

nas limitações metodológicas e instrumentais para a previsão das respostas dos 

ecossistemas às atividades em análise.  

Os impactos ambientais podem ser classificados segundo múltiplos critérios: diretos 

ou indiretos; de curto ou de longo prazo; temporários ou permanentes; reversíveis ou 

irreversíveis; cumulativos e sinérgicos; endêmicos ou não (Magrini, 1990). Outras 

classificações compreendem impactos locais ou regionais, impactos estratégicos, impactos 

intermitentes ou contínuos, impactos imediatos e impactos cíclicos. A magnitude de um 

impacto pode ser medida em termos quantitativos ou qualitativos, registrando-se a alteração 

do valor de um certo parâmetro ambiental, considerando-se o grau de intensidade, a 

periodicidade e a amplitude temporal do impacto. 

                                                 
104 Apud Begossi (1997, p. 57). 
105 É conhecida a imagem, freqüentemente utilizada para a apresentação da Teoria do Caos, de que a trajetória 
do vôo de uma borboleta sobre uma parte do mundo pode acarretar, ou não, uma tempestade em outro 
continente. Na impossibilidade de examinarem-se completamente os impactos de determinada ação sobre o 
meio ambiente, sempre a definição de uma fronteira no tempo e no espaço implicará algum grau de perda de 
precisão na análise.  

De outro lado, o princípio da incerteza, formulado pelo físico alemão Werner Heisenberg, prevê que é 
fundamentalmente impossível fazer medições simultâneas e com alto grau de exatidão da posição e da 
velocidade de uma partícula, em virtude da própria estrutura quântica da matéria e de efeitos como o recuo 
imprevisível de um elétron atingido por um fóton. 

Um exemplo da complexidade das interações entre os elementos da biosfera é apresentada por Stern, Young e 
Druckman (1993) : “proposta recente sustenta que a adição de ferro aos oceanos pode reduzir a liberação de 
dióxido de carbono na atmosfera ao remover o fator limitante ao crescimento do fito plâncton, o qual 
absorve o excesso de dióxido de carbono do ar”. 
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Na legislação brasileira, a definição de impacto ambiental é expressa na Resolução 

CONAMA n.º 001, de 23 de janeiro de 1986106: 

“Art. 1º Para os efeitos desta resolução, considera-se impacto ambiental 

qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II - as atividades sociais e econômicas; 

III - a biota; 

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V - a qualidade dos recursos ambientais.” 

O Conselho Diretor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente - 

PNUMA, adotou o seguinte conceito para a Avaliação de Impacto Ambiental - AIA: 

“Avaliação de Impacto Ambiental significa um exame, uma análise e uma 

avaliação de um conjunto de atividades planejadas, com vistas a assegurar o 

desenvolvimento sustentável e ecologicamente equilibrado.” 107 (UNEP, 1987) 

É distinta a definição proposta por Bolea (1984): 

“As avaliações de impacto ambiental são estudos realizados para 

identificar, prever e interpretar, assim como para prevenir, as conseqüências ou 

efeitos ambientais que determinadas ações, planos, programas ou projetos podem 

causar à saúde e ao bem-estar humanos e ao entorno.” 108 

                                                 
106 Saliente-se que a realização de estudos de impactos ambientais é uma exigência prevista na Constituição 
brasileira (art. 225, § 1º, inciso IV) “para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente”.  
107 No original: “Environment Impact Assessment means an examination, analysis and assessment of planned 
activities with a view to ensuring environmentally sound and sustainable development.”  
108 No original: “Las evaluaciones de impacto ambiental son estudios realizados para identificar, predecir e 
interpretar, así como para prevenir, las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones, 
planes, programas o proyectos pueden causar a la salud y al bienestar humanos y al entorno.”  
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Por sua vez, a Diretriz para Realização de Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do 

Relatório de Impacto Ambiental - RIMA no Estado do Rio de Janeiro109, descreveu assim a 

AIA: 

“Avaliação de Impacto Ambiental - instrumento de execução de política 

ambiental, constituído por um conjunto de procedimentos técnicos e 

administrativos, visando à realização da análise sistemática dos impactos 

ambientais da instalação ou ampliação de uma atividade e suas diversas 

alternativas, com a finalidade de embasar as decisões quanto ao seu 

licenciamento.”  

As metodologias para avaliação dos impactos ambientais são assim classificadas por 

La Rovere (1990): 

a) superposição de mapas temáticos; 

b) matrizes de interação; 

c) sistemas de redes e cadeias; 

d) listas de checagem e integração de indicadores; 

e) métodos quantitativos. 

Por sua vez, Magrini (1990) estabelece uma distinção entre métodos “tradicionais” 

de avaliação de projetos, que utilizam uma mensuração em termos monetários, dos métodos 

“quantitativos”, que utilizam pesos escalonados para diferentes impactos, originalmente 

medidos em unidades físicas. Entre esses, merecem registro os métodos que “explicitam os 

valores do público”, isto é, que, reconhecendo o alto grau de subjetividade na fixação da 

importância relativa dos diversos impactos, apresentam como cada um dos setores 

envolvidos desenvolve a sua ponderação: são a Folha de Balanço de Planejamento, a Matriz 

de Realização de Objetivos, a Matriz de Trade-off Simples e a Matriz de Trade-off de 

Prioridades.  

                                                 
109 DZ-041.R-13, aprovada pela Deliberação CECA/CN n.º 3.663, de 28 de agosto de 1997, publicada no 
Diário Oficial do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro de 29/08/1997.  
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Teixeira et al. (1994) criticam a compartimentação dos Estudos de Impactos 

Ambientais em impactos nos meios físico-biótico e sócio-econômico e cultural, 

argumentando que tal metodologia, que vem sendo adotada pelo setor elétrico brasileiro, 

particularmente nos trabalhos já realizados para grandes projetos hidrelétricos, não permite 

a avaliação econômica dos ecossistemas perdidos. Naquele estudo, são identificados como 

principais impactos daqueles projetos, além da perda da biodiversidade, os relativos às 

áreas alagadas, a alterações nos regimes dos rios e ao número de pessoas atingidas e 

passíveis de remanejamento.  

Já Rosa e Schechtman (1996) comentam: “O setor elétrico, por sua vez, executa seu 

planejamento levando em conta apenas os custos convencionais das usinas, mesmo quando 

considera, nos seus projetos, medidas de controle ou de mitigação de impactos ambientais. 

... No Brasil, a aplicação de metodologias para avaliação dos custos ambientais da 

geração de eletricidade ainda requer o preenchimento de uma série de lacunas ... 

Particularmente inexistem estudos no País que possibilitem estimar tanto a incidência dos 

impactos ambientais quanto os gastos sociais para preveni-los.” 

As dificuldades para estabelecer a conversão dos impactos físicos em valores 

monetários são grandemente responsáveis, segundo o Banco Mundial (World Bank, 1998) 

pela frágil influência das AIAs nas análises econômicas de projetos. 

Dessa forma, a Avaliação de Impactos Ambientais não é isenta de problemas. La 

Rovere (1992) não hesita em afirmar que muitos Relatórios de Impactos Ambientais não se 

constituem propriamente em elementos para a tomada de decisões, mas “enciclopédias com 

os dados coletados”, sublinhando que a maioria desses relatórios não apresenta alternativas 

para serem consideradas. O mesmo autor acrescenta que, além dos problemas de ordem 

metodológica ou científica, como a imprecisão de conhecimentos de efeitos de sinergia ou 

de fenômenos de caráter cíclico ou, ainda, relativos à alteração da dinâmica dos impactos 

ambientais110, existem as dificuldades de natureza política, derivadas da subjetividade de 

                                                 
110 Um exemplo de complexidade e sinergia é o fato de que os níveis bióticos organizam-se em sistemas 
hierárquicos (comunidade, população, organismo, órgão, célula e gene) e, à medida que os componentes 
agrupam-se para formar sistemas maiores, novas propriedades emergem de sua interação. Tais propriedades 
não existiam nos níveis inferiores e não podem ser previstas a partir do estudo dos componentes de tais níveis. 
Um exemplo é a água, cujas propriedades são completamente diferentes das de seus componentes, o 
hidrogênio e o oxigênio. Da mesma forma, as comunidades de recifes de coral, cujas propriedades de 
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diversos grupos de interesse na definição de critérios de importância hierárquica entre os 

impactos, citando como exemplos projetos cujos benefícios sejam de caráter nacional, mas 

que tenham seus impactos concentrados no nível local, ou projetos cujos resultados 

benéficos sejam apropriados por segmentos sociais distintos daqueles que lhes sofrem os 

impactos adversos111. Ademais, as firmas de consultoria que realizam os EIA/Rimas 

consideram, como seu principal cliente, não o órgão ambiental ou a sociedade, mas o 

empreendedor que, em última instância, é quem lhes contrata e lhes paga. 

Em documento elaborado para o PNUMA, Campbell (1993) apresentou um 

conjunto de restrições e problemas associados à realização de EIAs, mormente nos países 

em desenvolvimento: 

a) a imagem negativa de “anti-desenvolvimentista” ou “protecionista” 

dos EIAs; 

b) a circunstância de os EIAs serem incorporados tardiamente ao 

processo de planejamento conduz a que as medidas mitigativas limitem-se a um 

“ótimo local” e não a um “ótimo global”; 

c) a reduzida integração entre os EIAs e os processos de planejamento 

dos projetos; 

d) o fato de os EIAs usualmente concentrarem-se nos impactos 

biofísicos, desconsiderando os impactos sócio-ecológicos; 

e) o distanciamento entre os ambientalistas e os tomadores de decisões 

na área econômica; e 

                                                                                                                                                     
ciclagem de nutrientes não existiam para as algas que as compuseram. Tais propriedades são denominadas 
emergentes ou não-reduzíveis (Odum, 1988).  

Brazão, Santos e Silva (1993) descrevem outro exemplo dessa complexidade relativo à flora: 

“... cada planta tem uma importância fundamental na biocenose, participando com maior ou menor 
intensidade de diferentes cadeias tróficas ... Entende-se também que o termo florístico, além de significar a 
composição em termos de espécies, tem o sentido de cobertura vegetal, de unidades de vegetação, tão 
importantes na função de formadoras e protetoras do solo, de reguladores hidrológicos, de formadores de 
pastagens, controladoras micro e mesoclimáticas etc.”  
Para fazer frente às incertezas, Bolea (1984) recomenda que os EIAs considerem os sistemas mais amplos 
possíveis, destacando, ainda que as incertezas aumentam quando é maior no tempo o horizonte da análise. 
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f) a limitação dos prazos e dos orçamentos para a realização dos 

estudos. 

Como resultado, os EIAs são vistos negativamente como documentos burocráticos, 

males necessários ou obstáculos e não como ferramentas essenciais para o desenvolvimento 

sustentável. Aquele autor recomenda que, para aumentar a influência dos EIAs nas 

definições de projetos, esses devem aumentar a importância relativa dos aspectos sócio-

ecológicos, bem como devem ser realizados em escalas maiores que as de projetos isolados, 

como, por exemplo, de planos, programas e políticas públicas (Campbell, 1993). A mesma 

posição é advogada por Malheiros (1995), de vez que Brasil não está distante dessa 

realidade. Silva (1996) critica o caráter meramente formal que assumiram as AIAs entre 

nós: 

“Salvo raras exceções, garante-se apenas a liberação das licenças 

pertinentes, produzindo-se, desse modo, simples aparência de gerência ambiental, 

sem os necessários processos sistemáticos de acompanhamento.” 

A crítica de Malheiros (1995) aponta que a elaboração dos EPIAs/RIMAs 

converteu-se em uma “corrida de papel para ganhar a aprovação do projeto, em vez de 

exercício expressivo de planejamento e gestão ambiental”112. Em sua Tese de Mestrado, 

dedicada à análise da efetividade das AIAs como instrumento da Política Nacional de Meio 

Ambiente, essa autora apresenta algumas conclusões e recomendações sobre o tema 

(Malheiros, 1995): 

a) a evolução da legislação que regulamenta a AIA no sentido de que 

sejam adotados instrumentos e procedimentos que permitam a sua aplicação a 

políticas, planos e programas; 

b) a aplicação prática das AIAs não guarda conformidade com seu 

referencial teórico; 

                                                                                                                                                     
111 Essa última hipótese será objeto de análise na crítica formulada ao paradigma neoclássico de valoração do 
meio ambiente (Apêndice IV, subseção A-IV.5) 
112 Maimon (1992a) cita que, no projeto Carajás, a AIA apresentada pela Cia. Vale do Rio Doce não incluía os 
impactos ao longo da ferrovia, exatamente onde se concentravam os principais impactos negativos. Não 
obstante, a AIA foi aprovada pelo Banco Mundial. 
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c) há distorções na aplicação dos critérios que definem a competência 

dos órgãos ambientais para proceder ao licenciamento ambiental; 

d) os procedimentos existentes para aplicação das AIAs foram 

desenvolvidos para aplicação em projetos industriais, havendo necessidade de 

adequá-los para aplicação a outros tipos de atividades; 

e) há sugestões de adoção de procedimentos mais expeditos de 

licenciamento, tais como o Relatório de Ausência de Impacto Ambiental 

Significativo - RAIAS, inspirado em similar estadunidense113; 

f) tem sido constatado o descumprimento da legislação em situações 

como o licenciamento sem a prévia elaboração de EIA/RIMA ou a ausência das 

publicações exigidas para informar a sociedade dos resultados; 

g) os RIMAs não são elaborados em linguagem acessível, de forma 

objetiva e refletindo as conclusões do estudo, além de não recomendarem uma 

alternativa mais favorável; 

h) a participação popular, uma das conquistas da democratização, tem 

sido inexpressiva, devendo aprimorar-se os mecanismos de consulta à sociedade; e 

i) recomenda-se a adoção das auditorias de EPIAs/RIMAs como uma 

etapa da AIA. 

Os impactos ambientais podem ser positivos ou benéficos quando a conseqüência da 

atividade ou do projeto for a melhoria da qualidade de um parâmetro ambiental. Um 

exemplo é a política de conservação de energia elétrica. De acordo com Tolmasquim 

(1993), “muito provavelmente, a redução da intensidade energética da economia é hoje a 

maneira mais eficaz de lutar contra a poluição, de preservar o meio ambiente terrestre e 

de evitar a pilhagem do patrimônio natural”. No Brasil, o instrumento dessa política é o 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL114, que atua definindo 

                                                 
113 Tal sugestão foi parcialmente adotada pelo CONAMA na Resolução n.º 237, de 16 de dezembro de 1997, 
no §§ 1º, 2º e 3º do art. 12. 
114 Criado em dezembro de 1985 pela Portaria Interministerial n.º 1.877 - MME/MIC, e reestruturado por 
Decreto de 18 de julho de 1991, com o objetivo de “racionalizar o uso da energia elétrica e, como 
decorrência da maior eficiência, propiciar o mesmo produto ou serviço com menor consumo, eliminando 
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estratégias e mobilizando os segmentos representativos da sociedade, como empresas de 

energia elétrica, órgãos das três esferas de governo, universidades, centros de pesquisa, 

associações e segmentos que representam consumidores, setores comercial, industrial e de 

serviços, organizações não governamentais, agentes de financiamento nacionais e 

estrangeiros e entidades internacionais. Como afirma La Rovere (1995):  

“Outra vantagem da conservação é ser a única ‘fonte’ de energia que não 

gera, de modo geral, impactos ambientais negativos, pois, ao contrário, evita a 

implantação de grandes empreendimentos. Isto é particularmente relevante no 

Brasil de hoje, para amenizar os impactos ambientais advindos da expansão futura 

do setor elétrico brasileiro, minimizando a necessidade de construção de grandes 

hidroelétricas e linhas de transmissão na Amazônia, de termoelétricas a carvão ou 

de centrais nucleares, por exemplo, com todos os seus impactos e riscos 

ambientais.” 

Nos Estados Unidos, o programa ‘Green Light’ de eficiência energética é de 

responsabilidade do órgão ambiental, a ‘Environment Protection Agency’ - EPA, e não do 

órgão de política energética, o ‘Department of Energy’. Na verdade, seu principal propósito 

não é econômico mas de preservação ambiental, concentrando-se na iluminação eficiente, 

de modo a prevenir a poluição atmosférica, incluindo a redução das emissões de gazes que 

contribuem para o efeito-estufa115 e a chuva ácida116, assim como de outros impactos 

                                                                                                                                                     
desperdícios e assegurando redução global de custos e de investimentos em novas instalações no setor 
elétrico”, o PROCEL hoje define sua missão como a de “promover o combate ao desperdício de energia 
elétrica na oferta e no uso final, contribuindo para a melhoria da qualidade dos bens e serviços e reduzindo 
os impactos ambientais”. 
115 Chama-se efeito-estufa o fenômeno derivado da absorção de raios infravermelhos pela presença de 
determinadas substâncias, principalmente gases, suspensas na atmosfera. Essa propriedade é que torna 
possível a existência da vida – tal como a conhecemos – na Terra, uma vez que sem ela, a energia solar não 
absorvida diretamente seria toda remetida para o espaço, fazendo com que a temperatura variasse entre 100º C 
durante o dia e – 150º C à noite (Harribey, 1998). 

O aumento do efeito estufa é causado principalmente pela queima de combustíveis fósseis, aumentando o teor 
de CO2 na atmosfera, produzindo a elevação da temperatura da Terra e, potencialmente, mantidos os atuais 
padrões de crescimento, a elevação do nível dos oceanos com significativas mudanças climáticas. A 
concentração de CO2 na atmosfera cresceu de 1958 a 1980 de 315 para 335 ppm (em 1800, era de 290 ppm) 
(Odum, 1988). Ppm  significa partes por milhão e é a unidade de medida convencional para a presença de 
componentes químicos na atmosfera.  

Tolmasquim (1992) apresenta os seguintes gases como principais responsáveis pelo efeito-estufa: CO2 (55 
%); CFCs (25 %); metano (15 %); protóxido de azoto e ozônio troposférico (5 %). Uma das características 
mais preocupantes com respeito ao efeito-estufa refere-se ao  longo tempo de sobrevida das moléculas desses 
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ambientais da geração de eletricidade. O ‘Green Light’ compõe um conjunto de programas 

de responsabilidade da EPA, chamado ‘Energy Star’. Nos Estados Unidos, a geração de 

eletricidade contribui com 35 % da emissão de CO2, 75 % de SO2 e 38 % de NOx. Em 

documento da ‘International Energy Agency’ - IEA (1991), analisa-se a redução nas 

emissões de poluentes resultantes de ganhos de eficiência energética. Entre outras 

conclusões, afirma-se que, se não houvessem observado um declínio de 25% em sua 

intensidade energética desde 1973, os países membros da IEA teriam, em 1988, emitido 19 

% a mais de CO2 do que na realidade fizeram. Verifica-se, assim, a que ponto programas de 

eficiência energética podem produzir impactos ambientais positivos.  

Outro exemplo de programa governamental com impactos ambientais positivos é o 

Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – PROCONVE, que, 

em uma primeira etapa, determinou a utilização de catalisadores nos veículos, de modo a 

reduzir a emissão de poluentes atmosféricos gerados na queima de combustíveis. Até 1997, 

as emissões de monóxido de carbono (CO), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio 

(NOx) e aldeídos (CHO) por veículo leve foram reduzidas em até 96 %, com relação a 

1985117. 

Em síntese, pode-se afirmar que o dano ambiental ocorre quando existe o impacto 

ambiental e quando ele é negativo. A interpretação jurídica do dano ambiental será 

examinada no Capítulo II, subseção 2.1.5. 

1.4.2 principais tipos de dano ambiental 

Goldenberg (1998) classifica em três níveis a natureza dos processos ambientais, 

segundo a sua dimensão espacial: 

a) local: qualidade do ar e da água, remoção e tratamento do lixo; 

                                                                                                                                                     
gazes, que atingem mais de 100 anos nos casos do CFC12 e do N2O. Segundo o Relatório GEO-2000, as 
emissões de CO2 atingiram em 1996 um novo recorde de cerca de 23,9 bilhões de toneladas, o quádruplo das 
emissões de 1950 (UNEP, 1999). 
116 As chuvas ácidas são resultantes da interação do SO2 com a água, produzindo H2SO4 (ácido sulfúrico). O 
SO2 é oriundo, principalmente, da queima de carvão mineral. Os efeitos das chuvas ácidas não se limitam às 
regiões circunvizinhas às das atividades poluentes, uma vez que, pelo efeito de correntes atmosféricas, os 
danos podem situar-se a centenas ou milhares de quilômetros, como no caso dos lagos e florestas 
escandinavos, vítimas da chuva ácida oriunda da Alemanha  (Odum, 1988). 
117 Dados obtidos na página do IBAMA na Internet: www.ibama.gov.br.  
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b) regional: automóveis, produção de energia, indústria pesada; e 

c) global: ozônio, efeito-estufa. 

Em minha opinião, essa classificação não é exaustiva nem absoluta, uma vez que 

em certas situações a contaminação de cursos d’água ou a inexistência de saneamento 

básico, em virtude de grande escala, ultrapassam a dimensão meramente local.  

Pode-se tentar sistematizar uma tipologia dos principais danos ambientais na Tabela 

I - 7, a seguir. 



66 

Tabela I-7 - Tipologia dos principais danos ambientais 

Categoria Espécie 

oferta e demanda de água danos relativos a recursos 
hídricos gestão dos recursos hídricos e aquáticos 

efeitos restritos 

efeito-estufa 

danos relativos à atmosfera 

efeitos globais 

destruição da camada de 
ozônio118 

recursos minerais 

recursos renováveis 

danos relativos ao solo e ao 
subsolo 

erosão de encostas 

espécies animais perda de biodiversidade 

espécies vegetais 

poluição sonora 

contaminação de alimentos 

danos relativos à saúde 
humana 

contaminação radioativa  

danos relativos à qualidade 
de vida 

danos à paisagem e a valores estéticos, culturais e históricos 

danos às propriedades e bens materiais danos relativos às atividades 
econômicas danos afetando a produtividade 

 

Todos esses tipos de danos ambientais, de algum modo podem afetar o patrimônio 

ambiental que pertence ou se encontra sob a tutela do poder público. 

Assinale-se que uma única atividade, geradora de determinado impacto ambiental, 

pode produzir danos de diferentes naturezas119. Assim, a poluição atmosférica pode ser 

responsável por danos à saúde, à produtividade, à sobrevivência de ecossistemas, além de 

danos estéticos (Dixon, 1998). 

                                                 
118 A destruição da camada de ozônio (O3) é o fenômeno provocado pela emissão de gases CFCs, presentes, 
por exemplo, em aerossóis, que ao atingirem a estratosfera destroem as moléculas de ozônio, que protegem o 
planeta dos raios ultravioleta provenientes do sol e cuja maior incidência tem sido associada a doenças como 
câncer de pele.  
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1.4.3 situações de dano ambiental suscetíveis de provocar a ação do TCU 

Reportando-me novamente à classificação das auditorias ambientais constante da 

Tabela I - 2, pode-se imaginar, dentre outras, as seguintes hipóteses de ocorrência de 

situações em que a redução do patrimônio público ambiental em virtude de danos 

ambientais poderia ensejar a atuação do Tribunal de Contas da União, conduzindo-o a fixar 

um débito aos responsáveis. 

Assim, em primeiro lugar, uma auditoria de orçamento ambiental pode constatar 

que os recursos necessários à manutenção de uma Unidade de Conservação estão sendo 

aplicados de forma indevida (e.g.: gastos excessivos em diárias para viagens dos dirigentes 

e gastos insuficientes para o controle ambiental), gerando a sua progressiva degradação 

patrimonial. Outra hipótese é a inexistência de recursos mínimos indispensáveis para os 

cuidados com espécies raras e ameaçadas de extinção (e.g.: gastos com vacinas, remédios, 

alimentação especial, cuidados reprodutivos), seja por falhas no processo de elaboração 

orçamentária, seja por circunstâncias peculiares do processo de execução, tais como 

contingenciamento de despesas, atrasos nos repasses etc. Mais uma possibilidade está 

relacionada à ocorrência de ineficiência ou irregularidades na arrecadação própria dos 

órgãos ambientais, a saber, cobrança de taxas, licenças e multas, com reflexos na carência 

de recursos para suas atividades, ou ainda, homologação de acordos pelo CONAMA 

convertendo penalidades em obrigações de fazer120. 

Também uma auditoria de impactos ambientais é capaz de verificar que 

determinadas atividades exercidas diretamente pelo Estado, ou por concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, descumprem a legislação ambiental, ultrapassando os 

padrões e limites concedidos, acarretando perdas para os ecossistemas circunvizinhos. 

Como exemplo: as atividades de dragagem necessárias à ampliação de atividades portuárias 

                                                                                                                                                     
119 Cf. Capítulo II, subseção 2.1.5. 
120 Durante a etapa final de redação dessa tese, a imprensa noticiou com destaque o descumprimento pela 
Companhia Siderúrgica Nacional de acordo nesses moldes celebrado com o Governo do Estado do Rio de 
Janeiro (cf. O Globo, 21/08/1999). Também foi anunciada a celebração de acordo entre esse Estado e a 
PETROBRÁS relativo à redução dos impactos das atividades da Refinaria Duque de Caxias (Cf. Jornal do 
Commércio, 28/08/1999). 
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que, revolvendo o fundo de uma baía, provocam a suspensão de metais pesados, que ali 

foram depositados ao longo de décadas, oriundos de atividades industriais na mesma bacia 

hidrográfica, tendo como resultado a contaminação dos cardumes e a redução da fauna e 

flora marítimas. 

A realização de uma auditoria de resultados de políticas ambientais pode conduzir à 

constatação de que as mesmas são insuficientes, inadequadas, incoerentes ou contraditórias, 

ultrapassadas ou deficientemente executadas.  

Igualmente uma auditoria da fiscalização ambiental pública pode revelar 

cumplicidades com procedimentos ilícitos ou incapacidade técnica para assegurar o respeito 

às normas ambientais. No que concerne ao licenciamento ambiental, uma auditoria pode 

indicar que os elementos requeridos no EIA não estão presentes ou que a necessária 

publicidade não foi observada para a realização de audiências públicas. O não cumprimento 

dos tratados ambientais internacionais, constatado em auditoria, pode ter, a par das 

conseqüências ambientais, graves implicações econômicas e diplomáticas.  

Por fim, uma auditoria dos impactos ambientais das políticas de incentivos fiscais, 

subsídios e financiamentos por organismos oficiais de crédito pode concluir que as 

operações dessas instituições não se encontram em consonância com as normas da 

legislação ambiental e/ou as diretrizes da política ambiental. 

Uma determinada auditoria poderá combinar vários aspectos dentre os acima 

mencionados. Assim, recente Auditoria Operacional do TCU na Superintendência do 

IBAMA no Estado do Amazonas nas áreas de fiscalização, arrecadação e unidades de 

conservação ambiental121 constatou, entre outros: 

a) que as propostas orçamentárias aprovadas para o órgão não são 

compatíveis com a operacionalização de suas atividades, particularmente aquelas 

destinadas à preservação e conservação do meio ambiente da Floresta Amazônica, 

bem assim que possibilitem o correto aparelhamento de sua Superintendência no 

Estado do Amazonas, mediante a realização de concurso público, incremento das 

fiscalizações e vistorias nos planos de manejo, da implantação de um programa de 

                                                 
121 Decisão n.º  175/1998 - 2ª Câmara, Ata n.º 24/98. 
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educação ambiental e da implantação de atividades nas Unidades de Conservação 

localizadas nesse Estado; 

b) a necessidade de que a instituição reveja a sua Tabela de Preços 

relativa a serviços, licenças, penalidades, registros, vistorias, venda de produtos e 

cobrança de ingresso/entrada de veículos/pessoas em parques, florestas, reservas e 

estações ecológicas, com o objetivo de possibilitar a auto-sustentação de suas 

atividades; 

c) que é necessário o treinamento dos servidores que atuam na área de 

fiscalização, contribuindo, assim, para aprimorar suas atividades, inclusive para que 

aos crimes de contravenção praticados contra o meio ambiente, seja dado o 

tratamento a que alude o art. 109, I, da Constituição Federal, visto que cabe à 

Justiça Federal julgar os delitos contra a fauna silvestre, que é de propriedade do 

Estado; 

d) que deve ser criado campo ou anexo ao formulário do auto de 

infração, de modo a que o fiscal possa redigir laudo resumido do dano ambiental 

verificado, possibilitando ao Ministério Público obter os dados necessários à 

proposição de ação civil que vise a reparar dano causado ao meio ambiente; 

e) que deve ser procedido o recadastramento das empresas do setor 

pesqueiro, moveleiro e de serraria, de modo a facilitar as fiscalizações e o aumento 

da receita da Autarquia; e 

f) que são necessários estudos com vistas a: 

i.) agilizar a tramitação dos autos que visam a multar o infrator e/ou 

ressarcir a União pelos danos causados à natureza, de modo a reduzir os 

períodos entre a data da autuação e a data da execução fiscal122; e 

                                                 
122 Nova auditoria, realizada em dezembro de 1998, buscou identificar eventuais falhas no processo de 
arrecadação, para a implementação de medidas tendentes ao aperfeiçoamento do sistema de cobrança das 
receitas do IBAMA. A Decisão n.º 651/99 – Plenário (Ata n.º 42/99) recomendou à entidade a adoção de um 
conjunto de procedimentos com vistas ao referido aperfeiçoamento. 

De outro lado, uma terceira auditoria efetuada com o objetivo de avaliar as atividades de fiscalização 
ambiental empreendidas pelo IBAMA, a par de um conjunto de recomendações com vistas ao aprimoramento 
das práticas vigentes, propôs a alteração dos critérios para o cálculo de repasses para os órgãos estaduais 
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ii.) viabilidade de captação de recursos financeiros, via 

financiamento bancário e/ou transferência de recursos federais mediante 

convênios, para que se incrementem as vistorias nos planos de manejo, como 

o fizeram as Superintendências do IBAMA no Nordeste por intermédio do 

Banco do Nordeste do Brasil – BNB. 

Ademais das hipóteses de auditoria acima descritas, a atuação do Tribunal de 

Contas da União pode ser provocada por solicitações que vierem a lhe ser formuladas pelo 

Senado Federal, Câmara dos Deputados e Comissão técnica ou de inquérito do Congresso, 

e, ainda, por denúncias que lhe sejam enviadas por qualquer cidadão, partido político, 

associação ou sindicato. Dessa forma, danos ambientais significativos, como os resultantes 

de incêndios, vazamentos, contaminações, acidentais ou não, e outras causas, podem 

implicar no início de procedimentos de fiscalização pela Corte de Contas. As próprias 

unidades técnicas da Secretaria do Tribunal podem, mediante representação123, provocar a 

realização de diligências, das quais poderão originar-se atividades de fiscalização ou 

tomadas de contas especiais - TCEs. 

Impõe-se, no entanto, uma questão. Em quais casos de danos ambientais o TCU vai 

atuar? Se, por exemplo, a cada caso de queimada na Amazônia, ou a cada despejo de 

entulho numa lagoa situada em Unidade de Conservação, corresponder uma denúncia 

dirigida ao Tribunal, em quais situações deveria ele atuar? Em todas? Isso é evidentemente 

impossível, dadas as limitações estruturais da instituição, cujo quadro de servidores é 

reconhecidamente insuficiente para atender todas as suas responsabilidades tradicionais, 

circunstância ainda mais acentuada para a área ambiental. Dessa forma, impõe-se 

estabelecer um modus operandi que, assegurando o cumprimento da missão institucional da 

Corte de Contas com relação ao meio ambiente, esteja pautado pela razoabilidade e bom 

senso. 

                                                                                                                                                     
convenentes , de forma a que não seja considerado apenas o montante das autuações, mas sejam estimuladas 
as fiscalizações rotineiras e ostensivas de caráter preventivo, não relacionadas a situações em que o dano 
ambiental esteja configurado. (Decisão n.º 574/99 - Plenário, Ata n.º 38/99). 
123 Regulamentada pela Portaria- TCU n.º 68, de 03 de fevereiro de 1997. 
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Nunca será demais relembrar que a finalidade básica do controle não é a punição, 

mas a avaliação e a correção das atividades objeto do controle, tanto quanto a prevenção da 

ocorrência de eventos que não correspondam aos padrões definidos como aceitáveis.  

Nesse sentido, as palavras do Ministro-Relator José Antônio Barreto de Macedo no 

seu Voto acerca do Relatório da supracitada Auditoria Operacional no IBAMA-AM: 

“ ... revela a preocupação com o meio ambiente, a sua preservação e a 

catalogação de dados que permitam subsidiar ações de salvaguarda do patrimônio 

natural. Nesse sentir, mostra-se de suma importância a atividade do Tribunal 

tendente a avaliar a atuação de órgãos governamentais ligados à área – como o 

IBAMA –, com a finalidade primordial de aprimorar os sistemas e procedimentos 

públicos relativos à matéria, gerando recomendações e sugestões, revelando-se de 

menor relevo o aspecto coercitivo da atuação do Tribunal nessas áreas.” (grifei) 

Esse Voto traduz um pensamento recorrente entre os Ministros, qual seja a ênfase 

em uma atuação de caráter “preventivo e pedagógico”124.  

O Ministro Adhemar Paladini Ghisi, em Voto que fundamentou o Acórdão n.º 

059/98 – TCU – Plenário (Ata n.º 15/98), expressa seu entendimento no sentido de que a 

jurisdição do Tribunal não alcança qualquer pessoa que tenha produzido prejuízo ao erário, 

mas apenas aqueles que o façam mediante o cometimento de irregularidade, assinalando 

que em outras hipóteses somente é cabível a reparação civil do dano. 

Na mesma linha, o Ministro Walton Alencar Rodrigues, em recente artigo, discorre 

sobre as limitações à competência do Tribunal de Contas da União para determinar a 

realização de tomadas de contas especiais contra particulares e, conseqüentemente, para 

                                                 
124 A idéia encontra-se sintetizada na expressão do ex-Ministro Fernando Gonçalves: “... é na fiscalização 
preventiva, concomitante à realização da despesa, impeditiva e coercitiva, e, ainda, pedagógica, que reside a 
maior eficácia do controle” (Gonçalves, 1997).  Segundo Souto (1999), tal fato é explicado porque “a 
maioria dos atos incorretos praticados pelos agentes públicos, em particular nos Estados e nos Municípios, 
decorre não de má-fé, mas de ausência de preparação técnica adequada e de carência de recursos 
administrativos”. 

A Portaria n.º 315, de 28 de outubro de 1999, que Aprova o Plano de Diretrizes do Tribunal de Contas da 
União para o ano 2000, considerando que experiências iniciais desenvolvidas pelo TCU têm demonstrado que 
a fiscalização do Erário produz melhores resultados financeiros e sociais ao privilegiar o caráter pedagógico 
da gestão pública, estabeleceu como uma das medidas a serem adotadas “desenvolver mecanismo de 
orientação pedagógica, deslocando o eixo de intervenção do controle da dimensão corretiva para ações 
preventivas”. 
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imputar-lhes punições125, concluindo por admitir essa hipótese apenas para as situações em 

que haja conluio do particular com algum agente público (Rodrigues, 1998). Tal 

entendimento está expresso na Súmula n.º 187 daquela Corte:  

“Sem prejuízo da adoção, pelas autoridades ou pelos órgãos competentes, 

nas instâncias, próprias e distintas, das medidas administrativas, civis e penais 

cabíveis, dispensa-se, a juízo do Tribunal de Contas, a tomada de contas especial, 

quando houver dano ou prejuízo financeiro ou patrimonial, causado por pessoa 

estranha ao serviço público e sem conluio com servidor da Administração Direta 

ou Indireta e de Fundação instituída ou mantida pelo Poder Público, e, ainda, de 

qualquer outra entidade que gerencie recursos públicos, independentemente de sua 

natureza jurídica ou do nível quantitativo de participação no capital social”. 

Segundo aquele Ministro, há uma limitação restrita à atividade administrativa do 

Estado, que é intrínseca à própria natureza da tomada de contas especial e do Tribunal de 

Contas da União. Assim, exemplifica, não seriam todos os casos de fraudes previdenciárias 

ou todos os casos em que um particular provoca dano ao Erário abalroando uma viatura 

pública, que determinariam a abertura de uma tomada de contas especial, mas tão somente 

aqueles praticados por agente público ou com o seu conluio. 

“Para que haja a responsabilidade pública, importa que o comportamento derive 

de um agente público”, preleciona Bandeira de Mello (1997). 

Aplicando-se tal juízo à atuação ambiental da Corte, deve o Tribunal, 

preliminarmente, averiguar a existência de responsabilidade solidária, por ação ou por 

omissão126, de agente ou de órgão público. Apenas nessa hipótese cumprirá à Corte de 

Contas deflagrar a quantificação do dano ambiental. 

                                                 
125 Além da multa, pode o Tribunal dar início a processo de inelegibilidade, nos termos da Lei Complementar 
n.º 64, de 18 de maio de 1990, c/c § 5º do art. 11 da Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997; declarar o 
responsável inabilitado para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, por um período de 
cinco a oito anos; além de encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público para ajuizamento das ações civis 
e penais cabíveis.  
126 Mirra (1999) apresenta diversos exemplos de conduta omissiva do Poder Público com danosas 
conseqüências ambientais: o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento; 
o depósito e a destinação final inadequadas de lixo urbano; a ausência de demarcação e de proteção efetiva 
das áreas naturais legalmente protegidas; etc. 
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Em certos casos, a confirmação da responsabilidade solidária somente poderá ser 

demonstrada no curso do processo. A existência de fortes indícios do conluio será então 

suficiente para determinar a ação do controle externo. Sublinhe-se, particularmente, a 

hipótese de conluio por omissão que, na esfera ambiental, parece-me a de maior 

probabilidade de incidência, em especial, face às notórias deficiências na fiscalização 

ambiental127. 

Releva, no entanto, assinalar que o conceito de agente público não se confunde nem 

se restringe ao de servidor público. Servidores públicos são aqueles que têm relações de 

trabalho com a Administração Pública de “natureza profissional e caráter não eventual sob 

o vínculo de dependência” (Bandeira de Mello, 1997). O agente público é aquele que 

desempenha funções estatais, enquanto nessa condição. Por conseguinte, todo servidor 

público é um agente público, mas existirão agentes públicos que não se revestem da 

condição de servidores. São agentes públicos, por exemplo, os Chefes dos Poderes 

Executivos, federal, estaduais e municipais; os membros dos Poderes Legislativos; os 

concessionários e permissionários de serviços públicos; os delegados de função ou de ofício 

público etc. Além dos servidores públicos são também agentes públicos os agentes políticos 

e os particulares em atuação colaboradora com o Poder Público (Bandeira de Mello, 1997). 

Na primeira hipótese é de natureza política a relação com o Estado; na última, seu caráter é 

eventual. Meirelles (1997), a seu turno, identifica quatro espécies principais de agentes 

públicos: os agentes políticos, os agentes administrativos, os agentes honoríficos e os 

agentes delegados. Entre os agentes honoríficos aponta os jurados, os mesários eleitorais, 

os comissários de menores etc.; exemplos de agentes delegados são os leiloeiros, os 

tradutores e intérpretes e os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos. 

As condições que o TCU estabelece para o conhecimento das denúncias que lhe 

forem encaminhadas estão disciplinadas no art. 213 do Regimento Interno da Corte – 

RITCU 128.   

                                                 
127 Cf. os Relatórios e Votos que acompanharam as Decisões n.º 327/92 - Plenário, n.º 175/98 - 2ª Câmara e 
n.º 574/99 - Plenário.   
128 A versão vigente do Regimento Interno foi consolidada pela Resolução n.º 15, de 15 de junho de 1993 
(atualizada pela Resolução n.º 35, de 17 de agosto de 1995). 
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“Art. 213. A denúncia sobre matéria de competência do Tribunal deverá  

referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida em 

linguagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua qualificação 

e endereço, e estar acompanhada de indício concernente à irregularidade ou 

ilegalidade denunciada. 

Parágrafo único. O Relator ou o Tribunal não conhecerá  de denúncia que 

não observe os requisitos e formalidades prescritos no caput deste artigo, devendo 

o respectivo processo ser arquivado após comunicação ao denunciante.” (grifei) 

Dessa forma, a denúncia sobre irregularidades na gestão ambiental deverá estar 

amparada em indício suficientemente sólido e relacionado à administrador ou responsável 

sujeito à sua jurisdição. Essa jurisdição encontra-se definida nos arts. 4º e 5º da Lei 

Orgânica do Tribunal: 

“Art. 4°. O Tribunal de Contas da União tem jurisdição própria e privativa, 

em todo o território nacional, sobre as pessoas e matérias sujeitas à sua 

competência. 

Art. 5°. A jurisdição do Tribunal abrange: 

I - qualquer pessoa física, órgão ou entidade a que se refere o inciso I do 

art. 1° desta lei, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, 

bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta 

assuma obrigações de natureza pecuniária; 

II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de 

que resulte dano ao erário; 

... (omissis) 

VI - todos aqueles que lhe devam prestar contas ou cujos atos estejam 

sujeitos à sua fiscalização por expressa disposição de lei; 

VII - os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pela 

União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a 

Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
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VIII - os sucessores dos administradores e responsáveis a que se refere este 

artigo, até o limite do valor do patrimônio transferido, nos termos do inciso XLV 

do art. 5° da Constituição Federal; 

... “ (grifei) 

Resta, ainda, tentar responder à questão suscitada na subseção 1.1.1: uma vez 

caracterizada a ocorrência de dano ambiental a exigir a atuação do controle externo, como 

identificar a Entidade Fiscalizadora responsável; se o Tribunal de Contas da União ou o 

Tribunal de Contas do Estado ou do Distrito Federal ou a Entidade responsável pelas contas 

municipais? O problema pode ser enfrentado, inicialmente, a partir da ótica patrimonial: se 

o ecossistema atingido insere-se no patrimônio da União, dos Estados, do Distrito Federal 

ou dos Municípios - e.g. uma reserva biológica ou um parque -, naturalmente a ação de 

controle externo ambiental caberá à Entidade Fiscalizadora respectiva. Contudo, se o dano 

ocorrer em área não pertencente ao poder público no sentido estrito, o critério deve ser o do 

agente público responsável, que é derivado dos critérios estabelecidos pelo CONAMA para 

que determinado ecossistema encontre-se sob a fiscalização de órgão federal, estadual, 

distrital ou municipal. De fato, a definição legal que imputar responsabilidade por omissão 

a órgão municipal, estadual ou federal definirá igualmente a Entidade Fiscalizadora a quem 

competirá atuar na hipótese. Assim, por exemplo, se a instituição responsável pelo controle 

ambiental de determinada lagoa ou de cobertura florestal nativa em propriedade particular é 

integrante da administração pública estadual, uma conduta omissiva que propicie a 

ocorrência de dano ambiental será objeto da ação fiscalizadora da Corte de Contas estadual. 

Ainda a propósito da responsabilização por omissão, considero-a plenamente aplicável à 

atuação ambiental do TCU, inclusive no que respeita a hipótese de multa por reincidência 

no descumprimento de determinação do Tribunal129, especialmente considerando os 

argumentos e a jurisprudência apresentadas por Mirra (1999) que entende que “na maioria 

das questões relacionadas com a proteção ambiental, não há mais, propriamente, 

liberdade efetiva do administrador na escolha do momento mais conveniente e oportuno 

para a adoção de medidas específicas de preservação”.  

                                                 
129 Cf. art. 58, inciso VII, da Lei n.º 8.443/92. 
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Já na hipótese de conluio por ação de agente público, pode ocorrer um conflito entre 

as duas situações apresentadas - e.g. um agente público federal produzir um dano ambiental 

em propriedade municipal ou em área de competência da fiscalização ambiental estadual. 

Em tais casos, o critério a seguir será o da atuação da Entidade Fiscalizadora do Município 

ou do Estado. Contudo, se a penalidade for imposta não à pessoa física do agente, mas a 

uma pessoa jurídica integrante da administração pública federal, caberá, posteriormente ao 

Tribunal de Contas da União determinar-lhe ação regressiva contra os responsáveis com 

vistas ao ressarcimento. É recomendável, para evitar-se duplicidade de esforços, a inclusão 

de cláusulas referentes à fiscalização ambiental nos Protocolos de Cooperação já existentes 

entre o TCU e as demais Entidades Fiscalizadoras brasileiras. 

1.4.4 dimensionamento físico e econômico do dano ambiental 

Embora os estudos de Contabilidade Ambiental130 – e a conseqüente incorporação 

de ativos e passivos ambientais às contas públicas, podendo resultar no chamado “PIB 

verde” – ainda estejam num estágio inicial em nosso país, é possível imaginar-se o enorme 

valor dos recursos naturais brasileiros - inclusive a biodiversidade -, seu potencial 

econômico para atividades como o ecoturismo131 e o dramático prejuízo que a destruição 

dos ecossistemas pode acarretar132. Não é simples, contudo, a tarefa concreta de 

dimensioná-los para fazer valer a letra da lei. 

                                                 
130 A Contabilidade Ambiental será objeto do Capítulo IV. 
131 Conceituado como um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio 
natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas, o ecoturismo tem 
experimentado franco crescimento em todo o mundo e tem sido visto como um importante fonte de divisas 
para a preservação ambiental em países como o Quênia e Ruanda. Segundo Western (1995), em uma das 
poucas obras disponíveis sobre o tema no Brasil, “Ecoturismo é provocar e satisfazer o desejo que temos de 
estar em contato com a natureza, é explorar o potencial turístico visando à conservação e ao 
desenvolvimento, é evitar o impacto negativo sobre a ecologia, a cultura e a estética.” 
132 Em célebre artigo publicado na revista Nature, Costanza et al. (1997) estimaram o valor do capital natural 
e dos bens e serviços produzidos pelos ecossistemas mundiais em US$ 16-54 trilhões (1012) anuais. O PNB 
Global situava-se em US$ 18 trilhões anuais.  

Andersen (1997) estimou o valor da Amazônia em US$ 18.000 por hectare (dólares de 1990). Como a 
Amazônia Legal brasileira compreende 5 milhões de km2, dos quais 3,65 milhões  são de florestas contínuas, 
o valor desse patrimônio representaria cerca de US$ 6,57 trilhões. A devastação ocorrida na década de 80, 
estimada em 2 milhões de ha/ano de florestas, teria representado assim um prejuízo patrimonial de cerca de 
US$ 36 bilhões anuais. 
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Considerando as dificuldades metodológicas e de natureza sócio-política existentes 

nos processos de avaliação dos impactos ambientais, pode-se assim classificar os principais 

problemas para que o Tribunal de Contas da União possa exercer adequadamente o seu 

papel na área ambiental, na fixação de um débito provocado pela ocorrência de dano 

ambiental: 

a) dimensionamento físico do dano e previsão de suas conseqüências em 

determinado horizonte temporal; 

b) identificação das fontes causadoras do dano e dos seus responsáveis, 

pessoas físicas ou jurídicas; e 

c) quantificação monetária do valor do dano. 

Quanto ao primeiro ponto, uma questão importante diz respeito à existência anterior 

de Estudo de Impacto Ambiental ou de Relatório de Impacto Ambiental, respectivamente, 

sobre o ecossistema atingido ou a atividade causadora do dano. A inexistência de 

EIA/RIMA exigiria do Tribunal de Contas da União um trabalho técnico de maior 

envergadura, provavelmente exigindo o concurso de consultoria externa especializada133. 

Na hipótese da existência de tais documentos ou de estudos análogos, cumpre verificar-se a 

sua atualidade, consistência e pertinência para que se possa decidir quanto à sua eventual 

utilização como marco de referência para o adequado dimensionamento físico do dano. 

Assinale-se, novamente, que o estudo prévio de impacto ambiental é uma exigência 

constitucional (art. 225, § 1º, inciso IV) para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente. Como mencionado na subseção 

                                                 
133 Barbier (1989) propõe as seguintes etapas a serem seguidas para a avaliação econômica de um 
ecossistema: 1. Definição da área do ecossistema a ser valorado e de seus sistemas adjacentes; 2. Identificação 
das funções, dos atributos e dos componentes estruturais do sistema e a necessidade de agrupá-los segundo o 
seu grau de importância para a região; 3. Relacionamento das funções, atributos e componentes ao tipo de uso 
(direto, indireto ou inexistente); 4. Levantamento da informação requerida para avaliar cada função, atributo e 
componente e do modo da obtenção desses dados; 5. Utilização dessas informações para quantificar os 
valores econômicos, quando possível; 6. Revisão dos planos e opções de desenvolvimento para a área e 
estimativa do custo de oportunidade da preservação; e 7. Utilização dos valores econômicos em uma análise 
de custo-benefício apropriada (apud Grasso et al., 1995, p. 58). 

Kopp e Smith (1993) descrevem quatro etapas: 1. Identificação dos serviços proporcionados pelo bem 
ambiental; 2. Determinação de como a quantidade e a qualidade dos serviços foi afetada pelo dano ambiental 
e do período temporal em que perdurarão os efeitos; 3. Valoração da degradação de cada fluxo de serviços ao 
longo do intervalo temporal relevante; e 4. Aplicação de uma taxa de desconto para transformar os valores 
dos fluxos de serviços em valores presentes e adicioná-los. 
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1.4.1, diversos estudiosos têm argüido a necessidade dos EIAs e AIAs não se restringirem a 

novos projetos, mas a todas as atividades existentes naquelas condições (Custódio, 1990). 

O quesito seguinte envolve uma condição e duas possibilidades. A condição, como 

visto na subseção anterior, é a existência de conluio de agente público. As possibilidades 

são: a dos responsáveis serem conhecidos e a de serem desconhecidos. Nessa última, o 

TCU não poderá fixar-lhe quaisquer penalidades, eis que a identificação do responsável é 

pressuposto; contudo, ainda assim, o agente público solidariamente responsável, se houver, 

poderá ser punido. De outro lado, sendo identificada a fonte causadora do dano, pessoa 

física ou jurídica, deve o Tribunal averiguar a existência de responsabilidade solidária, por 

ação ou por omissão, de órgão público. 

É com relação ao terceiro item que a contribuição da Teoria Econômica torna-se 

necessária, uma vez que, para numerosas hipóteses de dano ambiental, inexistem 

parâmetros de mercado, por tratarem-se de bens e serviços não comercializáveis ou para os 

quais não se desenvolveu uma estrutura de mercado. O problema já foi diagnosticado em 

atividades de fiscalização exercidas pelo Tribunal de Contas da União, como testemunha o 

Relatório de Auditoria no IBAMA que originou a Decisão n.º 327/92 - Plenário (Ata n.º 

29/92, Relator: Ministro Fernando Gonçalves): 

“... Na área de fiscalização, a Equipe de auditores constatou, como quadro 

geral, os seguintes problemas e pontos críticos:  

...(omissis) 

j) dificuldade de avaliação dos danos ambientais em casos de 

atividades poluentes, possibilitando a fixação inadequada de valores de multa; 

... 

Em casos especiais, como no das atividades poluentes, o Fiscal estipula de 

imediato multas pecuniárias, apesar de não ter condições de avaliar um dano 

ambiental em toda sua extensão. Deveria tão somente efetuar uma notificação e/ou 

embargo da atividade poluidora e comunicar o fato ocorrido, quando então, após 

uma análise técnica multidisciplinar, seriam estipuladas as sanções administrativas 

e/ou judiciais que o caso requeresse.” 
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Assim, diante de um caso concreto de ocorrência de dano ambiental 

comprometendo o patrimônio ambiental brasileiro, proponho que as etapas de trabalho do 

Tribunal de Contas da União possam ser da seguinte maneira sistematizadas: 

ZERO.   preliminarmente, a verificação da ocorrência dos pressupostos para 

a ação do controle externo; 

1. identificação dos impactos, identificação dos danos e segregação de 

cada um de seus componentes; 

2. identificação do fluxo temporal de conseqüências134; 

3. definição da base de cálculo em termos físicos; 

4. estabelecimento dos valores monetários de referência para cada 

componente unitário específico e para os fatores de combinação sinérgica entre 

eles; 

5. aplicação dos valores monetários de referência ao fluxo temporal, 

tendo como resultado um “fluxo de caixa” do dano; e 

6. aplicação dos dispositivos legais de atualização monetária, para 

fixação final do débito a ser ressarcido. 

A identificação do fluxo temporal das conseqüências de cada um dos componentes 

danosos implica em avaliar efeitos de dispersão ou assimilação pelo ecossistema, bem 

como efeitos de acumulação e de sinergia. 

A maior dificuldade encontra-se exatamente no item 4 do roteiro acima. Muitas 

vezes a equação de solução do problema de quantificação do débito ambiental envolverá 

diferentes variáveis, correspondentes a cada componente específico do dano, sendo possível 

que alguma parcela possa ser valorada com base em parâmetros de mercado. Em se 

tratando de valores correspondentes a preços existentes ou comparáveis aos de mercado, 

serão considerados os preços da data em que ocorreu o fato gerador, sendo a atualização 

feita posteriormente, conforme preceituam os dispositivos legais aplicáveis. Para os valores 

não identificáveis no mercado, o valor de referência será estimado no tempo presente, 

                                                 
134 Considerando se o dano é contínuo ou intermitente, crescente ou decrescente etc.  
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devendo-se depreciá-lo para valores da data em que ocorreu o mesmo fato gerador, segundo 

regras idênticas, para posterior atualização. Esse procedimento é necessário para o correto 

cálculo dos juros de mora incidentes sobre o valor original do débito. Quanto aos impactos 

de efeito cumulativo contínuo, isto é, aqueles para os quais não se pode estabelecer uma 

data precisa, dever-se-á convencionar que serão apropriados em caráter mensal, para 

facilitar a contabilização dos juros de mora. 

A forma de estimar os débitos oriundos de danos ambientais cujos valores não são 

identificáveis no mercado será o principal tema do restante de nossa pesquisa. 

Contudo, para os danos presentes geradores de impactos no futuro será necessário a 

aplicação de uma taxa de atualização135. A definição dessa taxa poderá constituir objeto de 

polêmica de vez que a decisão adotada implica em juízo de valor relacionando os direitos 

das futuras gerações em relação à geração presente136. Quanto menor for a atualização, 

menos se estará considerando os direitos das futuras gerações.  

 Em síntese, a investigação proposta por essa tese é original. Demonstrou-se, 

inicialmente que compete ao Tribunal de Contas da União atuar no controle externo da 

gestão ambiental. Ora, a ocorrência de dano ao patrimônio ambiental brasileiro irá exigir a 

quantificação monetária, de modo a fixar-se o débito a ser cobrado dos responsáveis. Essa 

hipótese, contudo, ainda não concretizou-se e os critérios para a quantificação não constam 

das normas vigentes, da jurisprudência ou de algum precedente na atuação do Tribunal de 

Contas da União. No Capítulo II, investigar-se-á se tais critérios encontram-se presentes na 

legislação ambiental brasileira e como o Poder Judiciário tem enfrentado o problema da 

quantificação monetário do meio ambiente. 

                                                 
135 Note-se que, em parágrafo anterior, quando utilizou-se a expressão atualização o critério foi o de seguir os 
dispositivos legais. 
136 O tema das taxas de desconto será objeto de análise no Capítulo III, na subseção 3.3.4. Trata-se, todavia, 
da situação inversa, em que o valor dos ecossistemas no futuro é depreciado por uma taxa de desconto de 
modo a estimar-se um valor presente.  



81 

 

Capítulo II 

A quantificação de danos ambientais no âmbito do Poder 

Judiciário 

“Se examinarmos a parafernália legislativa do direito 

ambiental, antes e depois da Constituição de 1988, essa 

miríade de códigos, leis, decretos, regulamentos, instruções 

normativas, portarias, normas estaduais e posturas, a 

primeira reação é de perplexidade, perante um fato evidente- 

a ineficácia dessas normas, eis que elas simplesmente não são 

aplicadas.” (Luiz Fernando Coelho137, 1994) 

 

2.1 Fundamentos legais e doutrinários 

2.1.1 Direito Ambiental brasileiro 

Tendo examinado as dificuldades da metodologia convencional do Tribunal de 

Contas da União para valorar danos ao patrimônio ambiental brasileiro, procederei agora à 

verificação de como o problema tem sido enfrentado no âmbito do Poder Judiciário. Como 

sublinhado no Capítulo I, na subseção 1.1.3, a extensão ao controle externo de atribuições 

relativas à gestão ambiental não eliminou as responsabilidades civil e criminal dos agentes 

causadores de danos ambientais. Tais responsabilidades são estabelecidas por meio de 

processos judiciais.  

                                                 
137 Para esse autor, “raramente se admitiu que a maior causa da inaplicabilidade das leis ambientais residisse 
no sistema econômico, que privilegia o lucro e a concentração de renda” (Coelho, 1994). 
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Tal como a emergência da questão ambiental no cenário político e social após os 

anos 70, também o Direito Ambiental surge como novo campo de investigação no seio da 

Ciência do Direito, provocando os pesquisadores na busca de demarcar-lhe como disciplina 

autônoma. 

Para Michel Prieur138, “mais do que um novo ramo do Direito, com seu próprio 

corpo de regras, o Direito do Ambiente tende a penetrar todos os sistemas jurídicos 

existentes, para os orientar num sentido ambientalista”. 

Coelho (1994) define o Direito Ambiental como um “sistema de normas jurídicas 

imperativas que, estabelecendo limitações ao direito de propriedade e aos direitos de 

exploração econômica dos recursos da natureza, objetivam a preservação do meio 

ambiente, com vistas à melhor qualidade de vida”. 

Bessa Antunes (1996) assinala que o Direito Ambiental não se confunde com a 

simples proteção dos bens naturais, representando um profundo questionamento da visão 

antropocentrista do direito e uma ruptura dos conceitos de direito público e direito privado 

e desdobrando-se em “três vertentes fundamentais”: direito ao meio ambiente, direito sobre 

o meio ambiente e direito do meio ambiente. 

São três as esferas de atuação do Direito Ambiental, segundo Milaré (1996): a 

preventiva, a reparatória e a repressiva. Para Derani (1997), “a essência do direito 

ambiental é que a sua tutela é antes preventiva do que reparatória”. Com efeito, no 

pensamento ambientalista toda a prioridade é concedida à prevenção, eis que a degradação 

ambiental, interpretada com rigor científico e técnico, é, muitas vezes, irreparável. 

Milaré (1998) assim enumera os princípios do Direito Ambiental: 

a) princípio do ambiente ecologicamente equilibrado como direito 

fundamental da pessoa humana; 

b) princípio da natureza pública da proteção ambiental; 

c) princípio do controle do poluidor pelo Poder Público; 

                                                 
138 Apud Leme Machado (1996, p. 71). 
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d) princípio da consideração da variável ambiental no processo 

decisório de políticas de desenvolvimento; 

e) princípio da participação comunitária; 

f) princípio do poluidor-pagador - PPP; 

g) princípio da prevenção; 

h) princípio da função sócio-ambiental da propriedade; 

i) princípio do direito ao desenvolvimento sustentável; e 

j) princípio da cooperação entre os povos. 

Outros autores apresentam-nos de forma diversa. Bessa Antunes (1996) identifica 

no Direito Ambiental os seguintes princípios: princípio do direito humano fundamental, 

princípio democrático, princípio da prudência ou da cautela, princípio do equilíbrio, 

princípio do limite, princípio da responsabilidade. Fiorillo e Rodrigues (1997) reconhecem 

a existência do princípio da ubiqüidade, pois o meio ambiente deverá “ser levado em 

consideração sempre que uma política, atuação, legislação sobre qualquer tema, 

atividade, obra, etc., tiver que ser criada e desenvolvida”. Coelho (1994) oferece preciosa 

contribuição ao formular o princípio de ‘In dubio pro natura’ como “tese nuclear da 

hermenêutica do direito ambiental”, considerada sob os planos dogmático, zetético e 

crítico139, e fundado em um direito natural existencial e autônomo que reconhece aos seres 

vivos como titulares de direitos. Qualquer que seja a classificação adotada, esses princípios 

encontram-se expressos na Constituição de 1988 e no conjunto da legislação ambiental 

editada no país ao longo dos últimos 20 anos. 

2.1.2 raízes históricas do Direito Ambiental no Brasil 

A bem da verdade, a prescrição de severas punições aos autores de crimes 

ambientais data dos primórdios da história brasileira, uma vez que, colônia portuguesa, o 

país esteve sujeito à legislação de Portugal. A pesquisa empreendida por Wainer (1991) 

                                                 
139 Sinteticamente, a interpretação dogmática cinge-se aos princípios normativos fixados nas leis; a zetética 
subordina tais princípios às situações sociais e a certos valores que influenciam a aplicação das leis; e a crítica 
toma em consideração os pressupostos ideológicos em que as leis se assentam, “numa sociedade onde o 
direito é manipulado pelos atores jurídicos para perpetuar a dominação das elites econômicas”. (Coelho, 
1994) 
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revela que não foi por escassez de diplomas legais que os ecossistemas brasileiros vêm 

sendo devastados há cinco séculos. De fato, a proibição do corte deliberado de árvores 

frutíferas data de 1393, por determinação do rei D. Afonso IV, tendo sido compilada no 

primeiro Código Legal europeu, as Ordenações Afonsinas, em 1446. A gravidade atribuída 

a esse crime era de tal ordem que o mesmo foi tipificado como de “injúria ao rei”.  

Posteriormente, nas Ordenações Manuelinas, cuja primeira impressão ocorreu em 

1521, registrou-se a primeira definição de valores para a reparação de dano ecológico: eram 

atribuídos às árvores ilegalmente abatidas valores entre “mil reaes” e “cruzados”. A pena 

era graduada conforme o valor da árvore frutífera: para um valor superior a “quatro mil 

reaes”, a punição era o açoite e o degredo por um período de quatro anos; se o valor fosse 

igual ou superior a “trinta cruzados”, a pena era o degredo permanente para a ilha de São 

Tomé140. Assim, há quase cinco séculos já se cuidava do problema de valorar um 

patrimônio ambiental141. 

O valor econômico do pau-brasil142, árvore que deu o nome ao nosso país143, não era 

desconhecido dos portugueses, como testemunha esse trecho da Carta Donatária do Rei D. 

João III a Duarte Coelho, relativa à capitania de Pernambuco, datada de 5 de setembro de 

1534 e incluída na preciosa coletânea elaborada por Darcy Ribeiro e Moreira Neto (1992): 

 “Outro sy me praz por Respeito do cuydado que o dito capitam e 

gouernador e seus soçesores em de ter e guardar e conseruar o brazyll que na dita 

terra ouver de lhe fazer doaçam e merce de juro e derdade pera sempre da vymtena 

parte do que lyquydamente Render pera mym foro de todos os custos o brazyll que 

                                                 
140 Nas Ordenações Filipinas, em 1603, o Brasil foi incluído como local de degredo para essa modalidade de 
crime. 
141 A Ordenação de Dom Diniz, de 9 de novembro de 1326, estabelecia punições distintas para o furto de 
aves, segundo suas diferentes estimativas de valor (gavião, falcão etc.) (Wainer, 1991). 
142 Nome científico: Caesalpina echinata. 
143 “De fato, é excessivamente ingênuo pensar que a prevalência do nome Brasil significou qualquer tipo de 
preocupação ‘ambiental’ ou ‘ecologista’ dos colonizadores. Ao contrário, ela indica precisamente a visão 
mercantilista, o desejo intenso de que as terras novas fossem um armazém de produtos naturais de alto 
valor comercial e livres para exploração imediata.” (Drummond, 1997) (grifado no original). Anote-se que, 
em nosso idioma, o sufixo “eiro” é empregado, essencialmente para formar substantivos que designam 
profissões, ocupações e ofícios: açougueiro, porteiro, manobreiro, boiadeiro etc. Dessa forma, nossa condição 
de brasileiros tem a marca semântica dos madeireiros do pau-brasil.  Cunha e Cintra (1985) apresentam ainda 
os seguintes sentidos para o sufixo “eiro”: lugar onde se guarda algo (tinteiro); árvore e arbusto (laranjeira); 
idéia de intensidade, aumento (nevoeiro); objeto de uso (pulseira); e noção coletiva (formigueiro). 
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se na dita capitanja trouxer a estes Reynos e a conta do tall Rendimento se fara na 

casa da mjna da cidade de lisboa onde o dito brazyll ade vyr e na dita casa tamto 

que o brazyll for vemdido e arrecadado o dinheiro delle lhe sera logo paguo e 

entrege em dinheiro de contado pelo feitor e oficiaes della aquyllo que per boa 

conta na dita vintena montar e ysto por quamto todo o brazyll que na dita terra 

ouver ade ser sempre meu e de meus sobçesores sem o dito capitam e gouernador 

nem outra alguma pessoa poder tratar nelle nem vendello pera fora ...” (grifei) 

Apesar do monopólio real, a exploração do pau-brasil logo exauriu-se, baseada que 

foi na derrubada das matas costeiras pelos índios144 em troca de miçangas, tecidos e outros 

utensílios que lhes eram oferecidos pelos portugueses (Prado Júnior, 1983). Disso é 

testemunha o primeiro estatuto jurídico brasileiro, o ‘Primeiro Regimento que levou Tomé 

de Souza Governador do Brasil’, assinado por Dom João III em 1549 (Ribeiro e Moreira 

Neto, 1992): 

“... ora sou informado que as pessoas a que por minhas provisões tenho 

concedido licença para poderem trazer alguma quantidade do dito pau ou 

resgatam por muito maiores preços do que sói e deve de valer e por o haverem 

com mais brevidade encarecem o dito resgate de que se segue e pode seguir 

muitos inconvenientes, hei por bem que em cada capitania com o dito provedor-

mor de minha fazenda, capitão e oficiais e outras pessoas que vos bem parecer 

pratiqueis a maneira que se deve de ter para que as pessoas a que assim tenho 

dadas as ditas licenças possam haver o dito pau com o menos prejuízo da terra 

que puder ser ...”. (grifei) 

O corte de pau-brasil sem expressa licença real ou do provedor-mor da fazenda da 

capitania era proibido e sua ocorrência era punida com a morte, conforme o ‘Regimento 

sobre o Pao-Brazil’, de 1605. Não obstante, o primeiro tribunal brasileiro, a Casa do 

                                                 
144 Da mencionada coletânea de Darcy Ribeiro e Moreira Neto constam trechos do relato de Jean de Léry 
(1578), ‘Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil’, em que se documenta a surpresa dos tupinambás com 
a ganância de franceses e portugueses pelo ‘arabutam’, corruptela de ibirapitanga, nome indígena do pau-
brasil. (op. cit., p. 208) 
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Brasil145, com sede em Salvador, ter sido instalado em 1609, “não se conhecem processos 

que envolvam matéria ambiental que nele tenham sido julgados” (Wainer, 1991). 

Também é Wainer (1991) quem sublinha que os líderes da ocupação holandesa no 

Nordeste igualmente estavam atentos à preservação dos recursos naturais, tendo sido 

editados diversos “Dag Notule”146 pelo Alto Conselho dispondo sobre a proteção de 

espécies, como o cajueiro, e dos cursos d’água. Contudo, Vianna (1972) indica que no 

início do século XVIII, já não havia espécimes de pau-brasil no litoral de Pernambuco e dá 

notícia da criação de “conservatórias” em Ilhéus e Alagoas em 1799147. 

Espécimes da fauna também foram objeto de éditos no período colonial, como, no 

Relatório das Ordenações e Leis do Reino de Portugal, a Resolução de Sua Majestade de 2 

de setembro de 1786, segundo a qual, “caçar coelhos não pode ninguém nos meses em que 

eles criam”148. 

A primeira jurisdição específica para a área ambiental tem origem em Carta Régia 

de 1796, de Dona Maria I, cognominada a Louca, que criou o cargo de “juiz conservador 

das mattas”. 

Não obstante, Frei Vicente do Salvador, o mais antigo de nossos historiadores no 

dizer de Sérgio Buarque de Holanda, testemunha as práticas predatórias dos colonizadores, 

querendo servir-se da terra “só para a desfrutarem e a deixarem destruída”149.  

A fuga da Família Real e de seu séquito para o Brasil em 1808, como conseqüência 

das guerras napoleônicas, aumentou a população da cidade do Rio de Janeiro em cerca de 

25 %, ou 20 mil novos habitantes, gerando graves problemas de infra-estrutura (moradia, 

água, saneamento) e acelerando o processo de desmatamento das encostas no processo de 

expansão urbana. Em 1817, decreto de D. João VI determinou o fim do corte de árvores 

                                                 
145 Também conhecida como Relação do Brasil. 
146 Resolução do Alto Conselho. 
147 Segundo Albuquerque (1981), as primeiras conservatórias, reservas florestais destinadas a preservar o pau-
brasil, foram instituídas em 1635, tendo sido abolidas em 1647 e restabelecidas em 1799. O mesmo autor 
transcreve relato de Ambrósio Ferreira Brandão, nos “Diálogos das Grandezas do Brasil”, datado de 1618, 
em que evidencia-se que o pau-brasil era abatido “a doze, quinze e ainda vinte léguas distante da Capitania 
de Pernambuco, aonde há o maior concurso dele, porque não se pode achar mais perto pelo muito que é 
buscado”. 
148 Apud Leme Machado (1996, p. 589). 
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junto a mananciais e nas beiras dos riachos nas proximidades da capital. Em vão. A história 

registra quatro secas severíssimas em 1824, 1829, 1833 e 1844. Somente na década de 1860 

seria empreendido o esforço de reflorestamento do Maciço da Tijuca150, com o plantio de 

72 mil mudas, coordenado por Manuel Gomes Archer (Drummond, 1997). 

Embora Wainer registre151 que o ‘Código Penal do Império’ impunha, nos arts. 178 

e 257, penas severas para o corte ilegal de madeiras, em consulta ao ‘Código Criminal do 

Império do Brazil’, de 16 de dezembro de 1830, verifiquei que o art. 178 diz respeito, 

genericamente, à proteção de monumentos152, e que o art. 257 refere-se a furto153, não tendo 

encontrado em nenhum dispositivo desse diploma referência específica e explícita a 

árvores, matas ou florestas. Em 1890, o anterior Código Criminal foi substituído pelo 

primeiro Código Penal republicano. Esse, no art. 141, penaliza os incêndios de florestas, no 

quadro de crimes contra a tranqüilidade pública154. O art. 328 reproduz o art. 178 do 

Código Imperial, acrescentando-lhe as expressões “estatuas” e “ornamentos”  e reduzindo 

as penas para “prisão cellular por seis mezes a dous annos”. 

Ao longo desse período, o sistemático desrespeito às normas legais protetoras do 

meio ambiente  é atribuído por Wainer à “falta de civismo do corpo administrativo e falta 

de civilidade por parte da população” (1991). 

                                                                                                                                                     
149 Apud Buarque de Holanda (1995, p. 52). 
150 A Floresta da Tijuca e das Paineiras foi criada em 1861 por Portaria de 11 de dezembro do ‘Ministerio da 
Agricultura, Commercio e Obras Publicas’, que “dá instrucções provisorias para o plantio e conservação das 
florestas da Tijuca e Paineiras”. Um século depois, foi transformada no Parque Nacional do Rio de Janeiro, 
pelo Decreto n.º 50.923, de 6 de julho de 1961, cuja denominação passou a ser a de Parque Nacional da 
Tijuca, a partir do Decreto n.º 60.183, de 8 de fevereiro de 1967. 
151 Op. cit., p. 56. 
152  “Art. 178 – Destruir, abater, mutilar, ou damnificar monumentos, edificios, bens publicos, ou 
quaesquer outros objectos destinados à utilidade, decoração, ou recreio público. 
    Penas – prisão com trabalho por dous mezes a quatro annos, e multa de cinco a vinte por cento do 
damno causado.” 
153  “Art. 257 – Tirar a cousa alheia contra a vontade do seu dono, para si, ou para outro. 
 Penas – de prisão com trabalho por dous mezes a quatro annos, e de multa de cinco a vinte por 
cento do valor furtado.” 
154  “Art. 141 – Incendiar plantações, colheitas, lenha cortada, pastos, ou campos de fazenda de cultura, 
ou estabelecimento de criação, mattas, ou florestas pertencentes a terceiros, ou à Nação: 
    Penas – de prisão cellular por um a tres annos e multa de 5 a 20% do damno causado.” 
Note-se que o texto legal admite, contrario sensu, que o incêndio seja feito em florestas de propriedade do 
responsável. Registre-se, também, que a pena da multa pressupõe uma valoração do dano que, no entanto, não 
é integralmente indenizado. 
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2.1.3 o meio ambiente nas Constituições brasileiras  

Tanto a Constituição Política do Império do Brasil155, de 1824, como a primeira 

Constituição Republicana, de 1891, nenhuma menção fazem a temas ambientais. Somente 

na Constituição de 1934, surge, na esfera constitucional, o registro de preocupações com 

questões relacionadas ao meio ambiente. Assim, no art. 5º, inciso XV, daquela Carta, 

define-se como competência privativa da União “organizar defesa permanente contra os 

effeitos da secca nos Estados do norte”. E no inciso XIX do mesmo artigo reserva-se à 

União a competência de legislar sobre “bens do dominio federal, riquezas do subsolo, 

mineração, metallurgia, aguas, energia hydro-electrica, florestas, caça e pesca e a sua 

exploração”. No art.10, inciso III, é fixada a competência concorrente da União e dos 

Estados para “proteger as bellezas naturaes e os monumentos de valor historico ou 

artistico, podendo impedir a evasão de obras de arte”. Finalmente, no art. 20, são 

considerados domínio da União: “I – os bens que a esta pertencem, nos termos das leis 

actualmente em vigor; II – os lagos e quaesquer correntes em terrenos do seu dominio, ou 

que banhem mais de um Estado, sirvam de limite com outros paizes ou se estendam a 

territorio estrangeiro; III – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas fronteiriças”. Como se 

observa, foi essa Carta, posterior à Revolução de 1930, bastante inovadora, introduzindo 

conceitos e expressões que, modificados, desenvolvidos e adaptados, permanecem 

vigorando até o presente. 

  A Constituição de 1937, que marcou a instituição da ditadura do Estado Novo, 

representou um retrocesso na área ambiental. De fato, o inciso XIV de seu art. 16 e o seu 

art. 36 reproduzem, com as devidas atualizações ortográficas, as redações, respectivamente, 

do inciso III do art. 10 e do art. 20 da Carta anterior. São, todavia, suprimidas as menções 

ao problema da seca e ao dever do poder público de proteger as belezas naturais.  

Com a democratização, a Constituição de 1946 reintroduz a problemática da seca no 

inciso XIII do art. 5º (competências da União): “organizar a defesa permanente contra os 
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efeitos da sêca, das endemias rurais e das inundações”. A competência legislativa está 

registrada na letra l do inciso XV do mesmo artigo, com a seguinte redação: “riquezas do 

subsolo, mineração, metalurgia, águas, energia elétrica, caça e pesca”, notando-se que a 

energia não tem mais como única fonte a geração hidroelétrica. No que respeita à definição 

dos bens, o inciso I do art. 34 condensa a redação dos incisos II e III do art. 20 da Carta de 

1934. Finalmente, no Título das Disposições Gerais, o § 2º do art. 198 estabelece que os 

Estados compreendidos na área da seca deveriam aplicar 3 % (três por cento) da sua renda 

tributária na construção de açudes pelo regime de cooperação, e noutros serviços 

necessários à assistência de suas populações. Também a Amazônia foi especialmente 

mencionada pela primeira vez em um dispositivo constitucional, no art. 199, que estipulou 

que na execução do plano de valorização econômica da região a União aplicaria durante, 

pelo menos, vinte anos consecutivos, quantia não inferior a três por cento da sua renda 

tributária.  

As duas Cartas impostas pela ditadura de 1964, a ‘Constituição’ de 1967 e a 

‘Emenda Constitucional n.º 1’ de 1969, nada acrescentaram. Ao contrário, representaram, a 

exemplo de 1937, um retrocesso, limitando as menções a temas ambientais à sua inclusão 

entre os bens da União (art. 4º, inciso II), praticamente nos mesmos termos da Carta de 

1946; e, no art. 8º, entre as competências da União, no inciso XVII, a legislativa, também 

com redação símile à do diploma anterior, e no inciso XII156, a de “organizar a defesa 

permanente contra as calamidades públicas, especialmente a sêca e as inundações”. 

Somente a Constituição de 1988, tão vilipendiada pelos setores reacionários, mas 

sem dúvida a mais democrática e socialmente avançada de nossa história, deu ao meio 

ambiente o caráter de um direito fundamental da pessoa humana, dedicando-lhe todo um 

capítulo no Título reservado à Ordem Social, e impregnando todo o conjunto da Carta de 

numerosos conceitos e referências atinentes às questões ambientais. Assim, no art. 170, que 

diz respeito à ordem econômica nacional, cujo fim é o de assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, é estabelecido como um de seus princípios, ao 

                                                                                                                                                     
155 Os textos originais das Constituições brasileiras foram consultados na compilação de Campanhole e 
Campanhole (1971). 
156 No Estatuto ditatorial de 1969, a mesma redação constou do inciso XIII. 
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lado da soberania nacional (inciso I), da função social da propriedade157 (inciso III), a 

defesa do meio ambiente (inciso VI). Importa, ainda, novamente, sublinhar que o § 3º do 

art. 225, afirma como princípio constitucional a reparabilidade do dano ambiental. Na 

interpretação de Salles (1998), a Constituição de 1988 elevou o meio ambiente à condição 

de “interesse público preponderante” no confronto com outros interesses concorrentes. 

2.1.4 leis que ficam no papel 

A inoperância do Executivo e do Judiciário na implementação de medidas de 

proteção ambiental prosseguiu na era republicana. Dela é testemunha o primeiro parque 

nacional brasileiro, o Parque Nacional de Itatiaia, criado em 1937158 e que, completados 52 

anos, ainda não teve suas terras inteiramente demarcadas159. Silva (1995) nos informa sobre 

a “descoberta” em 1976 na Secretaria de Agricultura do Acre de um decreto de 1911 do 

Presidente Hermes da Fonseca criando quatro reservas florestais “atendendo que a 

devastação desordenada das matas está produzindo em todo o País efeitos sensíveis e 

desastrosos ...”. 

Os primeiros diplomas republicanos envolvendo dispositivos de proteção ao meio 

ambiente foram posteriores à Revolução de 1930: o Código Florestal (Decreto n.º 23.793, 

                                                 
157 Em contraste, a Constituição Imperial garantia, no inciso XXII do art. 178, “o direito da propriedade em 
toda a sua plenitude”, o que, indiretamente, legitimava a escravatura.  
158 Decreto n.º 1.713, de 14 de janeiro de 1937. 
159 O mesmo ocorre com o Parque Nacional da Serra da Bocaína e com a maioria das unidades de 
conservação existentes no país, que enfrentam problemas de regularização fundiária, demarcação de limites e 
carência de recursos para implantar uma infra-estrutura mínima de proteção.  
Estudo de Ricardo (1999) acerca de sobreposições entre Unidades de Conservação Federais, Estaduais, Terras 
Indígenas, Terras Militares e Reservas Garimpeiras na Amazônia Legal identificou 68 sobreposições entre 
diferentes tipos de áreas definidas para usos freqüentemente incompatíveis, o que, no entender da autora, 
“demonstra a incapacidade do Estado Brasileiro em implementar um planejamento territorial adequado para 
a Amazônia”. 
Desde 1992 encontra-se em tramitação no Congresso Nacional Projeto de Lei que institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão 
das unidades de conservação. 
Em 1999, o Brasil contava com as seguintes unidades de conservação: 34 Parques Nacionais, 25 Estações 
Ecológicas, 22 Reservas Biológicas e 38 Florestas Nacionais, com uma área de aproximadamente 28 milhões 
de hectares. 
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de 23 de janeiro de 1934160), o Código de Águas (Decreto n.º 24.643, de 10 de julho de 

1934) e o Código de Pesca (Decreto-Lei n.º 794, de 19 de outubro de 1938161). 

A industrialização do país ganhou grande impulso após a II Guerra Mundial, 

particularmente após a inauguração da Usina Presidente Vargas da Companhia Siderúrgica 

Nacional em Volta Redonda, desenvolvendo-se através da política de substituição das 

importações. Entretanto, somente após a realização da Conferência de Estocolmo, em 1972, 

é que foi editada a primeira legislação relativa à poluição industrial, o Decreto-Lei n.º 

1.413, de 14 de agosto de 1975, que dispõe sobre o controle da poluição do meio ambiente 

provocada por atividades industriais162. A rigor, esse diploma pode ser considerado o marco 

                                                 
160 Substituído pelo atual Código (Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965). Nesse diploma, Silva (1995) 
assinala a concepção “desenvolvimentista” característica da ditadura de 1964, sob cuja égide foi editado, 
registrando no art. 19 a seguinte pérola: “visando ao maior rendimento econômico é permitido aos 
proprietários de florestas heterogêneas transformá-las em homogêneas, executando trabalho de derrubada a 
um só tempo ou sucessivamente, de toda a vegetação a substituir ...”. Tal dispositivo somente foi revogado na 
Lei n.º 7.803, de 18 de julho de 1989, quando passou a ter a seguinte redação: 

“Art. 19. A exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de domínio público como de 
domínio privado, dependerá de aprovação prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição 
florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. 

Parágrafo único. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a 
utilização de espécies nativas.” 
De igual modo, o art. 44 da Lei n.º 4.771/65 propiciou estímulos ao desmatamento. Tal dispositivo foi 
parcialmente modificado com a Medida Provisória n.º 1.511, de 20 de novembro de 1997, renumerada para 
MPV n.º 1.885, em sua 39ª reedição, em julho de 1999, sem deliberação do Congresso. Os efeitos do art. 44 
foram duramente criticados por Ab’Saber: 

“Enquanto no Centro-Sul foram decorridos 150 anos para eliminar 250.000 km2 de florestas 
tropicais de planalto, num processo acompanhado pari passu pela implantação de infra-estruturas 
modernizantes, na Amazônia entre 1965 e 1990 totalizou-se uma somatória de devastação equivalente a 
400.000 km2, com forte aceleração de processos migratórios envolvendo componentes da base da sociedade e 
um baixíssimo nível de desenvolvimento socioeconômico. ... Para atingir o critério dos técnicos do governo, 
em que o ‘desmatamento era considerado benfeitoria’- o mais insidioso e incrível lema de toda uma geração 
de energúmenos que girou em torno da SUDAM-, deslanchou-se uma predação através de frentes 
simultâneas, de difícil fiscalização e controle. ... Devastou-se, sobretudo, por estratégia de conveniência 
latifundiária.” (Ab’Saber, 1996)  
Em outra passagem, o autor analisa a lógica do desmatamento na Amazônia, a partir desses dispositivos legais 
e regulamentares, como garantia para a valorização da gleba e para neutralizar qualquer desapropriação para 
fins de utilidade social ou de reforma agrária. 
Seroa da Motta (1998b) aponta como incentivos econômicos ao desflorestamento no Brasil, entre outros, “um 
sistema fiscal e de crédito que favorece as atividades agrícolas e que não tem qualquer consideração pelas 
feições agroecológicas do solo; e titulação da terra baseada em seu uso, que incentiva e legaliza o 
desflorestamento”. 
161 Substituído pelo atual Código (Decreto-Lei n.º 221, de 28 de janeiro de 1967). 
162 Na França, a primeira legislação anti-poluição data de 1961 (Loi n.º 61-842). O Ministério do Meio 
Ambiente foi criado dez anos depois, em 1971. A EPA estadunidense foi criada em 1970. 
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inicial da legislação especificamente voltada para a proteção ambiental. Em 1981, com a 

edição da Lei n.º 6.938, da Política Nacional de Meio Ambiente, já comentada no Capítulo 

I, na subseção 1.1.1, vinculam-se, pela primeira vez, o desenvolvimento socioeconômico e 

a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental163. 

Também somente após Estocolmo é que foi criado o primeiro órgão no Poder 

Executivo federal dedicado às questões ambientais: a Secretaria de Meio Ambiente - 

SEMA, instituída pelo Decreto n.º 73.030, de 30 de outubro de 1973, e subordinada ao 

Ministério do Interior. Anteriormente existiam a Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca - SUDEPE164 e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF165, ambos 

órgãos ligados ao Ministério da Agricultura. Em 1985, o tema adquiriu status ministerial 

quando foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente166. Em 1999, 

após numerosas transformações, o Ministério denomina-se Ministério do Meio Ambiente167 

- MMA. 

Os últimos 20 anos foram marcados uma expressiva produção legislativa dedicada à 

proteção do meio ambiente168, sublinhando-se a inclusão do tema, com singular destaque, 

na Constituição, a Lei da Ação Civil Pública, comentada mais adiante, a Lei dos Crimes 

                                                 
163 Cf. art. 2º, caput, da Lei n.º 6.938/81. 
164 Criada pela Lei Delegada n.º 10, de 11 de outubro de 1962. 
165 Criado pelo Decreto-Lei n.º 289, de 28 de fevereiro de 1967. 
166 Decreto-Lei n.º 2.274, de 15 de março de 1985. 
167 A Lei n.º 8.490, de 19 de novembro de 1992, art. 21,  por conversão da Medida Provisória - MPV n.º 309, 
de 16/10/1992, transforma a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República em Ministério do 
Meio Ambiente. A MPV n.º 350, de 14/09/1993, reeditada sob o n.º 370, em 11/11/1993, e transformada na 
Lei 8.746, de 10 de dezembro de 1993, art. 1º, cria, mediante transformação, o Ministério do Meio Ambiente 
e da Amazônia Legal. A Lei n.º 9.649, de 27 de maio de 1998, (MPV n.º 813/95), art. 17, item IV, transforma 
o Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal, em Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazônia Legal; e o art. 45, revoga as disposições contrárias, especialmente as da Lei n.º 
8.490/92. O Decreto n.º 1.205, de 1º de agosto de 1994, aprova a Estrutura Regimental do Ministério. O 
Decreto n.º 2.972 de 26 de fevereiro de 1999, revoga o Dec. n.º 1.205. A MPV n.º 1.795, de 01/01/1999, 
transforma o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em Ministério do 
Meio Ambiente, e altera área de competência. A MPV n.º 1.799-3 de18/03/1999, ratifica a MPV n.º 1.795. A 
MPV n.º 1.911-8, de 29/07/1999, criou o Ministério da Integração Regional, ao qual foram atribuídas a 
formulação e condução da política nacional de irrigação e as obras contra as secas e de infra-estrutura hídrica. 
168 No Anexo I - Documentos e Legislação encontra-se uma relação das inúmeras Leis, Decretos e Medidas 
Provisórias editadas desde 1979 versando sobre matéria ambiental. 
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Ambientais169 etc. A Tabela II - 1 apresenta algumas das principais modificações 

introduzidas pela LCA. 

Tabela II-1 – Principais modificações introduzidas pela LCA 

Antes da LCA Após a LCA 

Penalidades dispersas em inúmeros diplomas 
legais 

Consolidação, melhor definição das 
infrações e gradação das penalidades 

Somente pessoas físicas poderiam ser 
responsabilizadas 

Responsabilização, inclusive penal, da 
pessoa jurídica e definição de penalidades 
específicas 

A morte de um animal da fauna silvestre era 
considerada crime inafiançável 

Admite-se o abate para saciar a fome do 
agente ou de sua família 

Multas fixadas por normativos passíveis de 
contestação judicial 

Multas fixadas por lei 

Multa máxima de R$ 5 mil Multa máxima de R$ 50 milhões 
 

Fatores que me parecem alvissareiros nesse novo contexto são, de um lado, a 

relevância constitucionalmente atribuída à atuação na esfera ambiental do Ministério 

Público170, e de outro, a abertura a uma maior participação da cidadania e de organizações 

da sociedade civil, com maior acesso a informações e possibilidade de intervenção em 

audiências públicas, além do reconhecimento de sua legitimidade, constitucionalmente 

assegurada171, como proponentes de ações judiciais. Malgrado tais avanços, Salles (1998) 

observa que “tal fato (i.e., a ampla garantia constitucional ao meio ambiente) não tem 

repercutido de forma satisfatória na proteção concreta desse valor”, dando 

prosseguimento a uma triste tradição de cinco séculos de desrespeito às normas de 

preservação da natureza. Margulis e Gusmão (1997) igualmente constatam que a legislação 

ambiental é vista por governantes e empresários como um obstáculo. No mesmo senso, 

May (1997a) registra: 

                                                 
169 Cf. nota 70 do Capítulo I acerca da inefetividade de seus dispositivos por falta de regulamentação pelo 
Poder Executivo. 
170 No art. 129, inciso III, da Constituição da República define-se como função institucional do Ministério 
Público a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 
171 Cf. art. 5º, inciso LXXIII da Constituição da República. 
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“Amplamente considerada como uma das mais avançadas do mundo, a 

legislação ambiental brasileira tem, contudo, encontrado dificuldades para ser 

implementada, principalmente devido a problemas causados pela fraca 

coordenação intergovernamental, a ausência de definições de responsabilidade 

entre as autoridades federais, estaduais e municipais, bem como a crônica falta de 

recursos.” 

Alguns exemplos de lutas ambientais bem sucedidas são registrados por Aguiar 

(1994), como em Goiás obtendo-se o fechamento de garimpos que contaminavam a água, 

ou no Rio Grande do Sul contra a duplicação das instalações de fábrica de papel e celulose. 

São, contudo, exceções. Em outras partes desse estudo, são apresentados exemplos de leis, 

tratados, sentenças e discursos desrespeitados. Lamentavelmente, tem razão o professor 

Bandeira de Mello (1997) ao protestar: 

“... o Executivo, no Brasil, abomina a legalidade e tem o costumeiro hábito 

de afrontá-la, sem ser nisto coartado, como devido. ... Nossa forte tradição 

autoritária leva a que, sob os olhares complacentes de uma sociedade 

desconhecedora dos rudimentos da cidadania e, por isso mesmo, naturalmente 

submissa, o Executivo pisoteie, a cotio e a sem fins, os mais comezinhos princípios 

do Estado de Direito, sem encontrar oposição decidida dos demais Poderes do 

Estado ou das instituições não-governamentais.”172 

2.1.5  dano ambiental - uma interpretação jurídica 

Juridicamente, dano “significa todo mal ou ofensa que tenha uma pessoa causado a 

outrem, da qual possa resultar uma deterioração ou destruição à coisa dele ou um prejuízo 

a seu patrimônio” (Plácido e Silva, 1993). Por sua vez, Aguiar Dias (1960) esclarece que “o 

dano se estabelece mediante o confronto entre o patrimônio realmente existente após o 

                                                 
172 Registre-se, corroborando as palavras do ilustre autor, que o fenômeno descrito não se cinge à esfera 
federal, multiplicando-se pelos Estados e Municípios, sendo ainda extremamente raros os episódios em que o 
sentimento de dignidade, vitorioso em todas as instâncias judiciais, impôs a um governante a condenação por 
improbidade em ação popular, obrigando-o a recolher aos cofre públicos expressiva soma de recursos objeto 
de aplicação irregular em promoção pessoal. Refiro-me à vitória judicial que obtive, após sete anos, contra ex-
governador do Estado do Rio de Janeiro. Cf. O Dia, 16/07/1993, Jornal do Commércio, 06/10/1993, Tribuna 
da Imprensa, 12/11/1993, O Globo, 11/05/1994, O Estado de S. Paulo, 22/10/1996, O Globo, 28/04/1998, 
Gazeta Mercantil, 28/04/1998, O Dia, 06/06/1998, O Globo, 17/06/1999. 
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dano e o que possivelmente existiria, se o dano não se tivesse produzido”. Bittar Filho 

(1994) sintetiza o dano como uma lesão a bens juridicamente protegidos. 

É mister, no entanto, como alerta Bandeira de Mello (1997), não confundir o dano 

patrimonial ou econômico com o dano em direito. Esse só irá ocorrer quando o dano 

econômico ou patrimonial incidir sobre algo que a ordem jurídica reconheça como 

assegurado em favor de determinada pessoa. Cita o ilustre doutrinador como exemplo o 

prejuízo que o comércio de determinado logradouro poderá ter em decorrência da decisão 

governamental de encerrar as atividades de uma sua repartição ali situada. Nessa hipótese, 

há sem dúvida um dano econômico sofrido pelos comerciantes locais, com o afastamento 

de sua clientela potencial e a desvalorização de seu ponto; não ocorre, contudo, dano 

jurídico, uma vez que a decisão alvitrada não feriu nenhum direito reconhecido daquelas 

pessoas e empresas. O dano patrimonial é pressuposto do dano jurídico, não seu sinônimo. 

O dano ao meio ambiente possui certas particularidades jurídicas, decorrentes de 

sua condição de bem de uso comum. Assim, ao passo que o dano tradicional atinge, via de 

regra, uma pessoa ou conjunto de pessoas, denominadas vítimas, o dano ambiental, na 

expressão de Milaré (1995)173, “afeta, necessariamente, uma pluralidade difusa de vítimas, 

mesmo quando certos aspectos particulares da sua danosidade atingem individualmente 

certos sujeitos”. Um exemplo é apresentado por Benjamin (1995)174: “uma atividade 

poluidora pode causar danos ao meio ambiente geral (contaminação do ar, extinção de 

espécies, chuva ácida), ao meio ambiente do trabalho (afetando os trabalhadores da 

empresa emissora, todos filiados ao sindicato local) e a indivíduos particularizados 

(diminuição da produção leiteira ou degradação do patrimônio imobiliário dos vizinhos da 

fonte poluidora)”. Nessa hipótese, haveria individualidades (os vizinhos), uma coletividade 

específica e limitada (os trabalhadores) e, de maneira difusa, a coletividade de toda a área 

atingida pela atividade poluidora, cada uma dessas categorias de vítimas sofrendo impactos 

distintos. Uma clara demarcação entre os interesses difusos e os coletivos, além dos 

individuais e dos individuais homogêneos é proposta por Salles (1998). 

                                                 
173 Apud Leite, Dantas e Fernandes (1996, p. 62). 
174 Apud Leite, Dantas e Fernandes (1996, p. 63). 
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A característica marcante do dano ambiental  é a privatização indevida de um bem 

público. Conforme acentua Leme Machado (1996): 

“A degradação ambiental acaba sendo uma apropriação pelo poluidor dos 

direitos de outrem, pois na realidade a emissão poluente representa um confisco do 

direito de alguém em respirar ar puro, beber água saudável e viver com 

tranqüilidade” . 

Conceito semelhante é apresentado por Salles (1998): 

“Em última análise, ao poluir o ar, contaminar ou destruir um bem natural, 

o degradador está apropriando-se indevidamente de um bem coletivo: o ar, a água, 

uma cobertura florestal, uma espécie animal, um nicho ecológico etc.”. 

Outra importante característica é a inexistência de previsão de prazo prescricional 

para o dano ambiental. Tal circunstância decorre de que a prescrição, regida pelos arts. 161 

a 179 do Código Civil, é a extinção de um direito em virtude da omissão ou inércia na sua 

defesa, pelo seu titular, dentro de um prazo previsto em lei. Ora, tal regra não pode aplicar-

se aos direitos difusos, exatamente pela pluralidade difusa de vítimas. Ou, como argumenta 

Milaré (1995)175, “trata-se de direito fundamental, indisponível, do ser humano, logo 

inatingível pela prescrição”. 

Diversas têm sido as conceituações apresentadas pela doutrina para o dano 

ambiental. Rehbinder afirma que “o dano ambiental é, em princípio, um dano sofrido pelo 

conjunto do meio natural ou por um de seus componentes, levado em conta como 

patrimônio coletivo independente de suas repercussões sobre pessoas e bens”176. Por sua 

vez, Benjamin (1998) utiliza-se da definição de meio ambiente constante do art. 3º, inciso I 

da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, para estabelecer que dano ambiental “é a 

alteração, deterioração ou destruição, parcial ou total, de quaisquer dos recursos naturais, 

afetando adversamente o homem e/ou a natureza”. E Milaré (1996) afirma que “é a lesão 

aos recursos ambientais com conseqüente degradação do equilíbrio ecológico”. 

                                                 
175 Apud Leite, Dantas e Fernandes (1996, p. 63). 
176 Apud Leme Machado (1996, p. 245). 
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Embora nem todo dano ambiental seja produzido por poluição, toda poluição 

acarreta um dano ambiental. A poluição é distinguida como uma espécie particular de 

degradação de qualidade ambiental177 e é assim definida na Lei da Política Nacional de 

Meio Ambiente178: 

“a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta 

ou indiretamente: 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos.” 

Na Lei dos Crimes Ambientais, no Capítulo V, Dos Crimes contra o Meio 

Ambiente, a Seção III foi dedicada à poluição e outros crimes ambientais, sendo o crime de 

poluição definido no art. 54 como “ causar poluição de qualquer natureza em níveis tais 

que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a 

mortandade de animais ou a destruição significativa da flora”179. 

De acordo com Milaré (1996), o dano ambiental caracteriza-se pela pulverização de 

vítimas, pela difícil reparação e pela difícil valoração. As dificuldades relativas à 

determinação do dano ambiental também foram objeto da análise de Cruz (1997): 

a) dificuldades quanto à determinação do autor do dano; 

b) dificuldades na demonstração do nexo de causalidade; 

                                                 
177 Art. 3º, inciso II da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981.  
178 Art. 3º, inciso III da Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981.  
179 O § 2º do art. 54 apresenta cinco incisos com circunstâncias agravantes e o § 3º estabelece a culpa de quem 
deixar de adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução em caso de risco de 
dano ambiental grave ou irreversível. Os outros crimes constantes dessa Seção são: extração ilegal de recursos 
minerais (art. 55); produção e posse ilegal de produtos e substâncias tóxicas (art. 56); funcionamento ilegal de 
atividades potencialmente poluidoras (art. 60); e disseminação de doenças ou pragas danosas ao meio 
ambiente (art. 61). 
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c) dificuldades sentidas na avaliação do dano; e 

d) dificuldades atinentes à determinação do titular do direito à 

reparação. 

Entre os fatores que exemplificam tais dificuldades está o fato de que uma única 

ação pode acarretar diversos danos. A contaminação de um rio pode atingir tanto os 

banhistas, como os consumidores da água nele captada, assim também os consumidores do 

pescado nele capturado e dos alimentos cujas plantações foram irrigadas por suas águas.  

De outro lado, pode verificar-se o problema da dispersão do nexo, quando forem 

muitas as fontes de poluição que, cumulativamente, ocasionaram o dano, às vezes após 

longo período de emissões (Benjamin, 1998). Nessa hipótese, Silva (1995) preconiza a 

solidariedade entre os responsáveis, isto é a reparação pode ser exigida de cada um  e de 

todos180. 

A classificação proposta por Benjamin (1998) para o dano ambiental é apresentada 

na Tabela II - 2, a seguir. 

Tabela II-2 – Classificação do dano ambiental 

Dano Ambiental 

1.1   patrimonial ou material 1. Pessoal 

1.2   moral ou imaterial 

2. Ecológico 
 

Outros autores, como Custódio (1990), optam por identificar o dano ambiental 

como um tertium genus, situado ente o dano patrimonial e o moral, ressaltando, de qualquer 

modo, que todos os danos aos elementos integrantes do patrimônio ambiental são passíveis 

de avaliação e de ressarcimento. Em tal perspectiva, o dano ressarcível é classificado em: 

a) dano emergente; 

b) dano pelo lucro cessante; 

c) dano verificado no momento da liquidação; e 
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d) dano futuro. 

O dano emergente compreende as perdas e os danos imediatos; os lucros cessantes 

correspondem ao que o lesado poderia razoavelmente esperar lucrar caso não tivesse sido 

atingido pelo dano; dano futuro, por sua vez, envolve a ocorrência de fato novo, igualmente 

danoso, relacionado, direta ou indiretamente, ao fato original (Custódio, 1990). Criticando a 

“compreensão extremamente restritiva” do Judiciário em relação às questões ambientais, 

Bessa Antunes (1996) registra que o princípio da cautela não tem sido considerado, 

especialmente no que respeita à prevenção do dano futuro.  

avaliação do dano 

Como visto no Capítulo I, na subseção 1.1.3, a Lei dos Crimes Ambientais prevê 

apenas, no seu art. 19, a realização de perícia para constatação do dano ambiental para, 

quando possível, subsidiar a fixação do montante do prejuízo. A expressão “sempre que 

possível” constante do texto legal conduz à conclusão de que o legislador admite, em 

princípio, que em alguns casos a definição de tal valor não será possível. É minha 

convicção que a redação da LCA foi, nesse particular, inadequada, pois, ainda que, 

eventualmente, não seja factível a estimativa de um valor preciso, cumpre à Justiça 

estipular algum valor como parâmetro de modo a assegurar a indenização. Comentando 

situação análoga, referente ao dano moral, assim manifestou-se o eminente Aguiar Dias 

(1960): 

 “Não é razão suficiente para não indenizar, e assim beneficiar o 

responsável, o fato de não ser possível estabelecer equivalente exato, porque, em 

matéria de dano moral, o arbitrário é até da essência das coisas.” 

Com efeito, o mesmo raciocínio poder-se-ia empregar a propósito do dano 

ambiental. Leite, Dantas e Fernandes (1996) assim testemunham tal óbice: 

“A maior dificuldade na indenização pecuniária está no estabelecimento do 

quantum debeatur, pois existe uma óbvia dificuldade na valoração dos recursos 

naturais, que se compõem de elementos insuscetíveis de fixação valorativa. 

                                                                                                                                                     
180 Cf. art. 904 do Código Civil (Lei n.º 3.071, de 1º de janeiro de 1916). 
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Entretanto tal óbice não pode ser impeditivo do sucesso da reparação do dano 

ambiental.” 

A mesma dificuldade é reconhecida por Bessa Antunes (1996) que afirma ser a 

valoração “um dos mais sérios e insolúveis problemas do Direito Ambiental” e por Leme 

Machado (1996) que comenta que “não é caminho livre de dificuldade quantificar o valor 

deste ou daquele animal, que não tenha o chamado valor de mercado”, sugerindo aplicar-

se o critério da maior ou menor vulnerabilidade da espécie.  

Os seguintes elementos constituem referências para estimar-se o valor de um dano 

ambiental patrimonial, segundo Paccagnella (1999): 

a) dimensão dos prejuízos ao equilíbrio ecológico do local e região; 

b) extensão da diminuição da qualidade de vida da população; 

c) a existência de ambientes similares em outros locais; e 

d) o prejuízo temporário ao meio ambiente, até a eventual 

recomposição. 

Benjamin (1993)181 propõe o reconhecimento pelo Judiciário do princípio de “in 

dubio pro ambiente”, em contexto distinto da formulação apresentada por Coelho182 (1994).  

Outrossim, o art. 74 da LCA estabelece uma base física, a saber, “a unidade, 

hectare, metro cúbico, quilograma ou outra medida pertinente, de acordo com o objeto 

jurídico lesado”, para efeito de cálculo das multas, que não podem todavia, ultrapassar o 

limite definido no art. 75, de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais). Observe-se 

que as unidades de medida referidas aplicam-se, principalmente, a bens tais como cabeças 

de gado, terras, grãos e outros produtos para os quais existem valores de mercado.  

Em suma, o fato é que inexiste na legislação brasileira a especificação de algum 

critério objetivo para a fixação do valor pecuniário de dano ao meio ambiente.  

2.1.6  a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente  

                                                 
181 Apud Leite, Dantas e Fernandes (1996, p. 64). 
182 Cf. subseção 2.1.1. 
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Atualmente, demais dos dispositivos constitucionais pertinentes e das já 

mencionadas Leis da Política Nacional de Meio Ambiente (Lei n.º 6.938/81) e dos Crimes 

Ambientais (Lei n.º 9.605/98), um dos principais diplomas legais com relação ao meio 

ambiente é a Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, que ‘Disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências’. Essa lei 

prevê que tais ações poderão ser propostas pelo Ministério Público183, pela União, pelos 

Estados e Municípios, por autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia 

mista ou por associação que esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei 

civil e que  inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao 

consumidor, ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.  

Na responsabilidade civil, impõe-se ao infrator a obrigação de reparar o prejuízo 

causado, podendo ser responsabilidade contratual, responsabilidade legal, responsabilidade 

por ato ilícito ou responsabilidade por risco (Silva, 1995).  Como assinalado no § 1º do art. 

14, da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, a obrigação de indenizar ocorrerá 

“independentemente de culpa”. Isso significa, conforme visto no Capítulo I, na subseção 

1.1.3, que na esfera ambiental prevalece o princípio da responsabilidade objetiva, não sendo 

aceitas as clássicas cláusulas excludentes da responsabilidade (caso fortuito, força maior 

etc.). 

Benjamin (1998) apresenta os seguintes princípios para a responsabilidade civil 

ambiental: princípio da precaução; princípio do poluidor-pagador; princípio do usuário-

pagador; e princípio da reparação integral.  

O princípio da precaução consiste no fato de que o poder público, ao constatar que 

determinada atividade implica em riscos potenciais, deve adotar as medidas preventivas 

para minimizá-los ou eliminá-los, proibindo-a ou limitando-a184. Esse princípio também 

                                                 
183 Milaré (1992) informa que, somente no Estado de São Paulo, o Ministério Público tinha proposto, até 
dezembro de 1991, 760 ações civis públicas ambientais. 
184 A aplicação desse princípio importa na realização de adequados EIAs (cf. Capítulo I, subseção 1.4.1). Há 
uma conotação distinta, embora não antagônica, daquela apresentada pelos economistas ecológicos como 
princípio de prevenção ou precaução (cf. Capítulo III, subseção 3.1.4).  
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assinala importante distinção com o Direito Civil e o Direito Penal, nos quais a 

responsabilidade tem como pré-requisitos a “certeza” e a “previsibilidade”.  

O princípio poluidor-pagador significa que os custos de recuperação do meio 

ambiente afetado devem ser atribuídos ao poluidor. Assim, os preços devem compreender 

os custos com a prevenção dos danos ambientais. A propósito do princípio poluidor-

pagador, cumpre esclarecer-se que não se trata de admitir a atividade poluidora mediante 

pagamento, o que configuraria, na expressão de Milaré (1998) o princípio pagador-

poluidor, mas de cobrar-se inclusive das atividades que, embora nos limites e padrões da 

legislação ambiental, poluem de alguma forma o meio ambiente185.  

Segundo o princípio usuário-pagador, “os preços devem refletir todos os custos 

sociais do uso e esgotamento do recurso” (Benjamin, 1998). Finalmente, o princípio da 

reparabilidade integral assinala que o responsável deverá ser obrigado a promover a 

recuperação plena do ecossistema degradado ou, em caso de impossibilidade, arcar com 

correspondente indenização. 

Também nos termos da Lei n.º 7.347/85, a ação civil poderá ter por objeto a 

condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer e poderá, 

inclusive, ser ajuizada ação cautelar, objetivando evitar o dano ao meio ambiente, ao 

consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico 

(arts. 3º e 4º). 

Leite e Dantas (1996) discriminam as ações civis públicas nas seguintes espécies: 

a) ações principais condenatórias, de reparação do dano ou de 

indenização; 

b) ações principais cominatórias;  

                                                 
185 Barde e Gerelli (1992) sumariam alguns equívocos comuns quando se aborda o PPP: 

a) o PPP não é um princípio de responsabilidade civil; 
b) o PPP não implica necessariamente que o poluidor assumirá os custos do dano produzido; 
c) o PPP não é um princípio de otimização; 
d) o PPP não é um princípio de internalização total; 
e) o PPP não consiste apenas em uma taxação dos poluidores; e 
f) o PPP não é um princípio geral de internalização dos custos ambientais. 
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c) ações principais com pedido de liminar; 

d) ações principais com pedido de antecipação de tutela; 

e) ações cautelares; e 

f) quaisquer outras ações que visem à proteção dos interesses difusos e 

coletivos. 

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o 

juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da 

atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta 

for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor (art. 11). 

De outro lado, havendo condenação em dinheiro, a indenização186 pelo dano 

causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais 

de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, 

sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados (art. 13). Esse Fundo187 foi 

denominado Fundo de Defesa de Direitos Difusos - FDD, tendo sido objeto de diversos 

decretos, medidas provisórias e leis regulamentadoras, estando em vigor, no momento de 

elaboração desta tese, o Decreto n.º 1.306, de 9 de novembro de 1994 e a Lei n.º 9.008, de 

21 de março de 1995, cujo § 1º do art. 1º, define como finalidade do FDD a reparação dos 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros 

interesses difusos e coletivos. 

                                                 
186 A indenização já era prevista no art. 14, § 1º da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. 
187 O Estado do Rio de Janeiro instituiu, pela Lei n.º 1.060, de 10 de novembro de 1986, o Fundo Especial de 
Controle Ambiental – FECAM, “para atender às necessidades financeiras dos projetos e programas 
instituídos para apoio ou execução da Política Estadual de Controle Ambiental”, destinando-lhe o produto 
das multas e indenizações referentes a infrações à legislação de proteção ambiental federal e estadual 
aplicadas ou recolhidas pelo Estado do Rio de Janeiro, inclusive as provenientes de condenações 
fundamentadas na Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985, além de 10% dos royalties recebidos pelo Estado, em 
virtude da extração de petróleo em seu território, bem como outras dotações, prevendo-se ainda, no art. 8º, 
que os recursos oriundos de condenação judicial por danos ambientais, com fundamento na Lei n.º 7.347/85, 
serão contabilizados separadamente dos demais e terão plano de aplicação específica, destinados 
exclusivamente à reparação de danos ambientais. Esse Fundo foi confirmado pelo art. 260 da Constituição 
Estadual de 1989, com a parcela dos royalties aumentada para 20 % e com a previsão, no art. 44 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, por iniciativa do autor dessa tese, de previsões específicas, até o ano 
de 2019, de investimentos na recuperação e na defesa dos ecossistemas da Baía de Guanabara e do Rio 
Paraíba do Sul.  
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Merecem destaque, igualmente, os §§ 2º e 3º do mesmo artigo: 

“§ 2º  Constituem recursos do FDD o produto da arrecadação: 

I - das condenações judiciais de que tratam os arts. 11 e 13 da Lei n.º 

7.347, de 1985; 

II - das multas e indenizações decorrentes da aplicação da Lei n.º 7.853188, 

de 24 de outubro de 1989, desde que não destinadas à reparação de danos a 

interesses individuais; 

III - dos valores destinados à União em virtude da aplicação da multa 

prevista no art. 57 e seu parágrafo único e do produto da indenização prevista no 

art. 100, parágrafo único, da Lei n.º 8.078189, de 11 de setembro de 1990; 

IV - das condenações judiciais de que trata o § 2º do art. 2º da Lei n.º 

7.913190, de 7 de dezembro de 1989; 

V - das multas referidas no art. 84 da Lei n.º 8.884191, de 11 de junho de 

1994; 

VI - dos rendimentos auferidos com a aplicação dos recursos do Fundo; 

VII - de outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo; 

VIII - de doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. 

§ 3º  Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na recuperação 

de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material 

informativo especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano 

causado, bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos 

                                                 
188 Essa Lei dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência - CORDE, institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá outras providências. 
189 Código de Defesa do Consumidor. 
190 Essa Lei dispõe sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores no 
mercado de valores mobiliários. 
191 Essa Lei transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em Autarquia, dispõe sobre 
a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências. 
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responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § 1º 

deste artigo.” 

Além desse aspecto, a reparação poderá ser destinada às vítimas individualmente 

identificadas.  

Naturalmente, considerando-se os objetivos precípuos da legislação ambiental, 

sempre será preferida a recuperação do meio ambiente; contudo, em muitos casos em que 

esta se verifica impraticável (e.g. a extinção de uma espécie), coloca-se o problema da 

indenização pecuniária que, além de representar uma punição ao responsável, desempenha 

uma função pedagógica para a sociedade, como manifestação de que aquela conduta é 

inaceitável. Entretanto, quais devem ser os parâmetros para fixar uma indenização relativa à 

destruição de um patrimônio ambiental? 

Assim, verifica-se que ocorre no âmbito da responsabilidade civil o mesmo 

problema de valoração com que se depara o Tribunal de Contas da União. Cumpre, 

portanto, examinar-se de que forma o Judiciário vem  enfrentando a questão. 

Para Rodrigues (1997), “indenizar significa ressarcir o prejuízo, ou seja, tornar 

indene a vítima, cobrindo todo o dano por ela experimentado”. No entendimento da 

doutrina, a indenização não se mede pela gravidade da culpa, mas pela extensão do dano192. 

Para isso, deve o dano ser monetariamente quantificado. Ademais, conforme o art. 1.059 do 

Código Civil, aplicável por analogia, as perdas e danos devidos ao credor abrangem não só 

o dano efetivo, como também o que “razoavelmente deixou de lucrar”. Isso significa, na 

área ambiental que a indenização por um certo dano não deve limitar-se ao valor 

patrimonial do meio ambiente afetado, mas compreender também a estimativa do valor dos 

serviços que o patrimônio atingido estaria produzindo ou proporcionando à comunidade193. 

Assim, por exemplo, os efeitos transitórios de um desmatamento devem ser indenizados, 

ainda que a reparação seja possível e que seja determinada. Como adiante será exposto, 

diversas decisões judiciais não têm considerado esse importante aspecto. Advogo que, ao 

                                                 
192 Essa fórmula constou do Anteprojeto de Código Civil de 1972, até o presente sem deliberação final do 
Congresso Nacional. 
193 Por exemplo: a contaminação de um manancial que inviabilize a sua utilização por um ano, obrigando a 
comunidade a recorrer a outras fontes mais distantes de captação d’água, com um determinado volume 
mensal, que varia sazonalmente em virtude da população flutuante. 
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fixar o “fluxo de caixa” do dano, quinto passo do roteiro proposto no Capítulo I, na 

subseção 1.4.4, o Tribunal de Contas da União considere o valor integral dos danos 

temporários. 

Os critérios para cálculo da indenização na ação civil pública não estão diretamente 

previstos na Lei n.º 7.347/85, aplicando-se, conforme indicado no art. 19 daquele diploma, 

os arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil194, também genéricos: 

 “SEÇÃO II - Do valor da causa 

Art. 258. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha 

conteúdo econômico imediato. 

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será: 

I - na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros 

vencidos até a propositura da ação; 

II - havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos 

valores de todos eles; 

III - sendo alternativos os pedidos, o de maior valor; 

IV - se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal; 

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, 

modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato; 

VI - na ação de alimentos, a soma de doze prestações mensais, pedidas pelo 

autor; 

VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa 

oficial para lançamento do imposto.” 

Como se vê, tais dispositivos são de pouca utilidade para o deslinde da indagação 

deste estudo. Não obstante, a questão é concreta. Conforme interpreta Silva (1995): 

“Cabe ao Poder Público auferir a indenização que pode ser acumulada, em 

qualquer caso, com outra forma de recomposição”. 
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Impende observar que a legislação prevê limites para a indenização na 

responsabilidade civil em caso de acidente nuclear195, no caso, 1.500.000 (um milhão e 

meio) de OTNs196, mas não para outras modalidades de dano ambiental.  

A propósito, é mister evitar-se confundir as penalidades pecuniárias previstas na Lei 

dos Crimes Ambientais, cujos limites já foram apresentados, com as indenizações. As 

primeiras destinam-se a punir, as últimas a ressarcir.  

Peculiaridade interessante acerca da responsabilidade civil encontra-se na expressão 

de Aguiar Dias (1960): “o irresponsável não está sujeito a pena mas a indenização”. Deve-

se anotar que o significado da expressão “irresponsável” mencionada pelo emérito jurista 

diz respeito aos limites da responsabilidade civil, não se confundindo com o conceito de 

responsável utilizado pelo Tribunal de Contas da União, usualmente o titular de unidade 

administrativa, unidade orçamentária ou unidade de gestão ou ainda pessoa física ou 

jurídica beneficiária de contrato com a administração pública197. 

2.1.7 dano moral - critérios para indenização e dano moral ambiental 

A dificuldade dos juristas pátrios no estabelecimento de métodos para cálculo das 

indenizações por dano ambiental, assim como a inexistência de critérios precisos na lei das 

ações de responsabilidade civil, conduziu muitos a procurarem analogias com as hipóteses 

                                                                                                                                                     
194 Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973. 
195 Cf. art. 9º da Lei 6.453/77. Essa lei conceitua dano nuclear como “o dano pessoal ou material produzido 
como resultado direto ou indireto das propriedades radioativas, da sua combinação com as propriedades 
tóxicas ou com outras características dos materiais nucleares, que se encontrem em instalação nuclear, ou 
dela procedentes ou a ela enviados” (art. 1º, VII), e fixa um prazo prescricional de dez anos (art. 12). 
196 Sucessivos planos econômicos extinguiram a Obrigação do Tesouro Nacional - OTN e seus sucedâneos 
como o BTN, estando em vigor, a partir de 1994, a TR. O valor máximo estipulado é equivalente, em julho de 
1999, a R$ 8.367.400,00 (considerando que, pelo art. 22 da Lei n.º 7.730, de 31 de janeiro de 1989, a ‘Lei do 
Plano Verão’, a OTN foi convertida no valor de NCz$ 6,17, e considerando as sucessivas correções e 
mudanças de moeda desde então). 
Desse modo, o limite legalmente estipulado para essa indenização é significativamente inferior ao limite das 
multas previstas na LCA. Todavia, conforme registrado no Capítulo I, subseção 1.1.3, em especial na Tabela I 
- 5, as esferas civil e penal são distintas. 
197 O conceito de responsável expresso no art. 10 da Instrução Normativa TCU n.º 12, de 24 de abril de 1996, 
define como responsáveis em processos de tomadas ou prestações de contas, conforme o caso: o ordenador de 
despesas; o ordenador de restituição de receitas; o dirigente máximo; o dirigente máximo do órgão ou 
entidade supervisora; o dirigente máximo do banco operador; os membros da diretoria; os membros dos 
órgãos colegiados responsáveis por atos de gestão, definidos em lei, regulamento ou estatuto; os membros dos 
conselhos de administração, deliberativo ou curador e fiscal; o encarregado do setor financeiro ou outro co-
responsável por atos de gestão; o encarregado do almoxarifado ou do material em estoque; o encarregado do 
depósito de mercadorias e bens apreendidos; e os membros dos colegiados do órgão ou entidade gestora. 



108 

de dano moral, registrando-se, inclusive, a existência, para muitos do “dano moral 

ambiental” (Leite, Dantas e Fernandes, 1996; Bittar Filho, 1994; e Paccagnella, 1999).198. 

Plácido e Silva (1993) conceitua o dano moral como “ofensa ou violação que não 

vem ferir os bens patrimoniais, propriamente ditos, de uma pessoa, mas os seus bens de 

ordem moral, tais sejam os que se referem à sua liberdade, à sua honra, à sua pessoa ou à 

sua família”. 

Assim o dano moral pode ser interpretado como os prejuízos ou lesões de natureza 

não patrimonial ou, na conhecida citação de Aguiar Dias (1960), “não é o dinheiro nem 

coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a 

injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, 

atribuída à palavra dor o mais largo significado”.  

É interessante assinalar que, a exemplo daqueles que, fundados em princípios éticos, 

rejeitam qualquer tentativa de valoração do meio ambiente199, também a indenização do 

dano moral foi objeto de intensas controvérsias na primeira metade do século. Entre muitos 

argumentos apresentados pelos adversários da tese da reparabilidade do dano moral, 

destacavam-se a falta de efeito penoso durável; a indeterminação do número de pessoas 

lesadas; a impossibilidade de rigorosa avaliação em dinheiro e a imoralidade da 

compensação da dor com o dinheiro (Aguiar Dias, 1960). De certa forma, todas essas 

dificuldades são encontradas no estudo do dano ambiental. 

O argumento moral é bem apresentado por Matielo (1995): “A dor não tem preço, e 

pleitear indenização nesse sentido contraria até mesmo o senso da moralidade, eis que o 

indivíduo estaria aquilatando, avaliando, vendendo a própria dor”200. 

                                                 
198 Com a Lei n. 8.884/94 (Código de Defesa do Consumidor), que introduziu, no seu art. 88, alterações no 
art. 1º da Lei n. 7.347/85, tornou-se explícito que as ações de responsabilidade civil podem ser impetradas por 
danos morais e patrimoniais ao meio ambiente etc.  Há, assim, um reconhecimento explícito da hipótese de 
existência de danos morais ao meio ambiente. 
199 Nas palavras de Bessa Antunes (1996): “A adoção de um valor arbitrado para significar a espécie 
destruída tem a desvantagem de estabelecer um macabro sistema pelo qual aqueles que possuem recursos 
financeiros poderão pagar uma soma para compensar a área ou espécie prejudicada”. 
200 Apud Leite, Dantas e Fernandes (1996, p. 69). 
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No entanto, essa tese foi sendo vencida ante a evidência de que incorreria a Justiça 

em contradição ao determinar a reparação de qualquer dano patrimonial, ainda que de 

mínimo valor, e não fazê-lo para o dano moral. 

Parte da disputa era obscurecida por situações em que a mesma ofensa gerava a um 

tempo dano patrimonial e moral, levando alguns a considerar que bastava a indenização 

daquele. A Súmula n.º 37 do Superior Tribunal de Justiça201 precisou o entendimento da 

jurisprudência: “São cumuláveis as indenizações por dano patrimonial e moral oriundas do 

mesmo fato”. Deveras, é a Constituição que, no inciso V do art. 5º, eliminou quaisquer 

dúvidas ao estabelecer que “é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 

além da indenização por dano material, moral ou à imagem”;  e afirmando, no inciso X, do 

mesmo art.: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”. 

A evolução recente do Direito, acompanhando a crescente conscientização quanto 

aos temas ambientais, trouxe o conceito de dano moral coletivo, gênero dentro do qual 

situa-se o dano moral ambiental. Para Bittar Filho (1994), o dano moral coletivo “é a 

injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica 

de um determinado círculo de valores coletivos”. O mesmo autor aponta como exemplos de 

dano moral coletivo, além do dano ambiental, a violação da honra de determinada 

comunidade étnica ou o desrespeito à dignidade pátria expresso em de seus símbolos como 

a bandeira nacional (Bittar Filho, 1994). 

Leite, Dantas e Fernandes (1996) citam como hipóteses de danos morais ambientais 

a queima da palha de cana-de-açúcar, a destruição de sambaqui, o aterro de lagoa, o risco 

na utilização e estocagem de metano, a publicidade anti-ambiental e até o corte de uma 

árvore tombada, caso em que, avaliam que uma “tradição do povo”202 seria muito mais 

afetada que o meio ambiente em si. Nessas hipóteses, a visão jurídica identifica, na 

agressão ao meio ambiente, além do prejuízo patrimonial, uma diminuição na qualidade de 

                                                 
201 De 12 de março de 1992. 
202 A vivência dos autores, todos da Universidade Federal de Santa Catarina, justifica a importância por eles 
atribuída a esse exemplo, pois a famosa e centenária Figueira da Praça XV de Novembro é considerada um 
dos maiores símbolos da cidade de Florianópolis. 



110 

vida da população, uma ofensa aos seus valores culturais, históricos, estéticos e afetivos, 

caracterizando uma possibilidade de reparação por danos morais. 

Para Paccagnella (1999), o dano moral ambiental ocorre quando, além ou 

independentemente de uma “ repercussão física no patrimônio ambiental, houver ofensa ao 

sentimento difuso ou coletivo, ou seja, quando a ofensa ambiental constituir dor, 

sofrimento, ou desgosto de uma comunidade”, sublinhando que, nesse caso, a reparação 

sempre ocorrerá em pecúnia. Acrescenta o mesmo autor que, ainda que esse dano seja 

temporário ou interino, faz jus à reparação indenizatória. 

Como visto, a indenização do dano moral foi objeto de aceso debate ao longo de 

meio século. Vitoriosa a tese de que tal indenização deve ser exigida, era de se supor que se 

houvessem definidos claros critérios para a sua quantificação. A doutrina e a 

jurisprudência, no entanto, apresentam-nos não fórmulas, mas considerações metodológicas 

e principiológicas. 

O Desembargador Azevedo Júnior (1996) registra que a rigor, em se tratando de 

dano moral, não se pode falar de indenização (tornar indene), mas de “mera compensação 

pelo sofrimento, para ajudar a amenizá-lo, além de uma satisfação que a ordem jurídica 

lhe dá, de forma a não deixar impune o causador do dano, que assim é indiretamente 

levado a não reincidir”. Para o magistrado paulista, a palavra adequada é “consolo”. 

Entre outros comentários pertinentes para a compreensão do tema, destaca-se a 

visão de Aguiar Dias (!960), reconhecendo a dificuldade de encontrar correspondência 

entre o dano moral e o seu ressarcimento: 

“equivalência, em matéria de reparação do dano, não significa perfeita 

igualdade entre a indenização e o prejuízo. O jurista já se dá por satisfeito, mesmo 

em relação ao dano patrimonial, em conseguir uma aproximação do estado ideal, 

que seria a restituição da vítima à situação anterior.” (grifado no original) 

Prossegue o mesmo autor, concluindo que “a condição da impossibilidade 

matematicamente exata da avaliação só pode ser tomada em benefício da vítima e não em 

seu prejuízo”. É meu entendimento que esse raciocínio aplica-se à fixação pelo TCU do 

valor do débito originado por dano ambiental. 
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Bittar Filho (1994), sublinhando a diferença entre a reparação de danos materiais  

cuja finalidade é a recomposição do patrimônio afetado daquela referente aos danos morais 

que almeja atenuar o sofrimento causado, recorre à técnica do valor de desestímulo, 

segundo a qual o montante da condenação deve ter dupla função: para a coletividade ou 

para a vítima, de compensação; e para o ofensor, punitiva. Para tanto, certos critérios de 

razoabilidade devem ser aplicados por ocasião da fixação do quantum debeatur: a 

gravidade da lesão, a situação econômica do agente e as circunstâncias do fato.  

Os critérios para indenização do dano moral ambiental são similares aos do dano 

moral, na opinião de Paccagnella (1999). 

O art. 84 do Código Brasileiro de Telecomunicações203 tem sido freqüentemente 

citado por analogia, eis que estabelece que “na estimação do dano moral, o juiz terá em 

conta, notadamente, a posição social ou política do ofendido, a situação econômica do 

ofensor, a intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão das ofensas”204. A 

Lei de Imprensa205, ademais desses critérios, preceitua, em seu art. 53, que também devem 

ser consideradas a condenação anterior do responsável e a sua retratação espontânea e cabal 

antes da propositura de ação penal e cível. Naturalmente, essa última circunstância não teria 

nenhuma relevância quando o dano moral é ambiental. 

A professora Maria Helena Diniz, dissertando acerca da problemática do quantum 

no dano moral, acentua que o princípio que domina a responsabilidade civil é o da restitutio 

in integrum, ou seja, da completa reposição da vítima à situação anterior à lesão, por meio 

de uma reconstituição natural ou de indenização (Diniz, 1997). No caso de tornar-se 

necessária a fixação do quantum para liquidação do dano causado, o valor pode ser 

estabelecido por lei, pelo consenso entre as partes ou pelo magistrado. A última hipótese 

exige o recurso aos preceitos previstos no Código de Processo Civil206. 

                                                 
203 Lei n.º 4.117, de 27 de agosto de 1962.  
204 O § 1º desse artigo, todavia, estipula como limite para a indenização o intervalo entre 5 (cinco) e 100 
(cem) vezes o maior salário mínimo vigente no país, podendo os valores serem dobrados, nos termos do § 2º,  
na hipótese de reincidência do ofensor em ilícito contra a honra. 
205 Lei n.º 5.250, de 09 de fevereiro de 1967.  
206 Lei n.° 5.869, de 11 de janeiro de 1973.  
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O art. 1.553 do Código Civil define que, para a liquidação das obrigações 

resultantes de ato ilícito, cujos critérios não estejam expressamente previstos no próprio 

Código (homicídio, erros médicos, ofensas à saúde, violência sexual etc.), a indenização 

será fixada por arbitramento.   

Reproduzem-se, a seguir, os artigos do Código de Processo Civil relativos aos 

procedimentos necessários à liquidação da sentença. 

Art. 603. Procede-se à liquidação, quando a sentença não determinar o 

valor ou não individuar o objeto da condenação. 

Parágrafo único. A citação do réu, na liquidação por arbitramento e na 

liquidação por artigos, far-se-á na pessoa do seu advogado, constituído nos autos. 

Art. 604. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas 

de cálculo aritmético, o credor procederá à sua execução na forma do art. 652 e 

seguintes, instruindo o pedido o pedido com a memória discriminada e atualizada 

do cálculo. 

Art. 605. Para os fins do art. 570, poderá o devedor proceder ao cálculo na 

forma do artigo anterior, depositando, de imediato, o valor apurado. 

Parágrafo único. Do mandado executivo constará, além do cálculo, a 

sentença. 

Art. 606. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando: 

I - determinado pela sentença ou convencionado pelas partes; 

II - o exigir a natureza do objeto da liquidação. 

Art. 607. Requerida a liquidação por arbitramento, o juiz nomeará o perito 

e fixará o prazo para a entrega do laudo. 

Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre o qual poderão as partes 

manifestar-se no prazo de dez dias, o juiz proferirá a sentença ou designará 

audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

Art. 608. Far-se-á a liquidação por artigos, quando, para determinar o 

valor da condenação, houver necessidade de alegar e provar fato novo. 
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O conceito de arbitramento refere-se ao processo pelo qual busca-se apreciar o valor 

de fatos ou coisas para os quais não existam elementos certos de avaliação. Assim, sua 

finalidade é “determinar o valor desconhecido daquilo que se pretende avaliar ou estimar, 

encontrando-se a sua equivalência pecuniária” (Plácido e Silva, 1993). Para tanto, cumpre 

a utilização de elementos e princípios de ordem técnica, tais como exames periciais. Não se 

deve confundir arbitramento com arbitragem, vocábulo cujo significado jurídico é o do 

processo utilizado com o fito de solucionar litígio entre duas ou mais pessoas, seja no 

campo do Direito Internacional  ou no do Direito Privado, quando se concretiza por meio 

dos Juízos Arbitrais207. 

A liquidação por artigos aplica-se quando, em virtude de danos futuros, tornar-se 

necessário alegar e provar fato novo (Custódio, 1990). 

Para Diniz (1997), o laudo dos peritos não vincula o órgão judicante, isto é, a 

decisão poderá ou não acatar o valor nele estimado. Segundo frisa, o grau de arbítrio 

permitido ao juiz é tal que ele “não está obrigado a declarar os fundamentos ou os fatores 

em que se baseou para delimitar a extensão dos prejuízos, poderá até mesmo abstrair das 

circunstâncias do caso”. Essa autora classifica os critérios a serem considerados em 

subjetivos (posição social ou política do ofendido, intensidade do ânimo de ofender, culpa 

ou dolo) e objetivos (situação econômica do ofendido e do ofensor, risco criado, gravidade 

e repercussão da ofensa). 

Aguiar Dias (1960) sustenta que “é também de aplicar a eqüidade, para redução de 

indenização de acordo com as posses do responsável”. Como será visto na subseção 2.3.2, 

tal entendimento tem sido adotado em numerosas decisões judiciais no que concerne a 

danos ambientais. 

Em síntese, embora a lei, a doutrina e a jurisprudência ofereçam alguns parâmetros 

para a avaliação do dano moral, inexiste, a rigor, uma metodologia objetiva para a sua 

quantificação. 

Dois julgados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina expressam essa visão: 

                                                 
207 A arbitragem é disciplinada pela Lei n.º 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
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“... como não é possível encontrar-se um critério objetivo e 

uniforme para a avaliação dos interesses morais afetados, a medida da 

prestação do ressarcimento deve ser fixada ao arbítrio do juiz, levando 

em conta as circunstâncias do caso, a situação econômica das partes e a 

gravidade da ofensa.”208 

“Na avaliação do dano moral se deve levar em conta a posição 

social e cultural do ofensor e do ofendido, a maior ou menor culpa para 

a produção do evento.”209 

Em sentença na qual condenou certo Sindicato de profissionais liberais no Estado 

do Rio de Janeiro a pagar indenização por dano moral no valor de 150 salários mínimos a 

Conselheiro do Conselho Regional de fiscalização profissional da mesma categoria, 

também do Estado do Rio de Janeiro, que sentiu-se injuriado e difamado durante reunião da 

diretoria do Sindicato, o juiz Adolpho C. de Andrade Mello Júnior, da 26ª Vara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concluiu sua argumentação afirmando que 

“o valor não pode ser módico, sob pena de descaracterizar o sentido educativo da 

condenação, nem exacerbado, capaz de constituir lucro sem causa”. A indenização foi 

fixada, ponderando-se a intensidade da agressão, a condição social do autor e a capacidade 

econômica do réu.  

E o Tribunal de Contas da União, como irá interpretar o dano moral ambiental ? 

Se o entendimento sobre sua missão na área ambiental é centrado na visão da defesa 

patrimonial, pode-se entender que também lhe caiba estimar o débito decorrente de lesão 

moral ambiental ou deverá limitar-se ao dano ambiental patrimonial? Um entendimento 

possível é no sentido da hipótese mais restrita e tradicional. Todavia, o Direito é dinâmico e 

as crescentes conscientização e preocupações da sociedade com respeito aos temas 

ambientais, cujos reflexos estão evidenciados nos vários diplomas legais editados nas 

décadas de 80 e 90, bem assim na evolução doutrinária e jurisprudencial comentadas, 

possivelmente conduzirão a Corte de Contas a uma interpretação mais abrangente quanto 

ao seu próprio papel. 

                                                 
208 DJSC, de 30/04/1991, p. 13.  
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2.2 As experiências estadunidense e européia 

Nesta seção, examinar-se-ão brevemente experiências de outros países no que 

concerne à quantificação do dano ambiental no âmbito do Poder Judiciário. 

 

2.2.1 experiências européias de responsabilização do dano ambiental 

União Européia 

A Comunidade Européia adotou o princípio de que o dano ambiental é um dano 

específico, isto é, distinto dos danos ao patrimônio e às pessoas. Isso representou uma 

importante evolução conceitual que, no entender de Martin (1991), permite que a avaliação 

do dano possa vir a considerar os direitos das gerações futuras. O dano é conceituado como 

qualquer perda ou prejuízo resultante da alteração do meio ambiente, definido como “todos 

os recursos naturais bióticos e abióticos, tais como o ar, a água, o solo, a fauna e a flora, e 

a interação entre esses fatores, os bens que compõem o patrimônio cultural e os aspectos 

característicos das paisagens”210. A análise de Martin (1991), então presidente da 

Sociedade Francesa de Direito Ambiental, identificava uma tendência ao abandono do 

princípio da reparabilidade integral, na medida em que diversos mecanismos impuseram 

limites máximos para as reparações ou fixaram diretrizes de que a reparação deveria cingir-

se aos “custos razoáveis”. O autor sustenta a necessidade de que a “razão ecológica” seja 

esgrimida contra a absoluta “razão econômica”211. Esgrime também o argumento de que, 

ao abrigo da razoabilidade, certos danos possam a vir a tornar-se juridicamente admissíveis, 

não por serem mínimos, mas porque sua eventual reparação ultrapassaria o “razoável”. 

Godard e Salles (1991) registram que os conceitos de responsabilidade civil que priorizam 

a idéia de reparação revelam que o Direito não reconhece a irreversibildade. 

Ex-URSS 

                                                                                                                                                     
209 DJSC, de 13/05/1991, p. 19. 
210 Convenção de Lugano do Conselho da Europa, de 21 de junho de 1993. 
211 Poder-se-ia também invocar uma “razão ética”. 
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Os dados aqui apresentados foram obtidos na intervenção do Professor Kolbasov, 

Diretor do Departamento de Direito da Academia de Ciências da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas - URSS na Conferência Internacional de Direito Ambiental, realizada 

no Rio de Janeiro, em 1991 (Kolbasov, 1991). Esclareça-se, preliminarmente, como fez o 

conferencista, que, malgrado as profundas alterações institucionais vividas por seu país nos 

primeiros anos da década de 90, que culminaram, como se sabe, com o desaparecimento da 

URSS e a declaração de independência de muitas nações212, os princípios jurídicos e legais 

descritos como integrantes da legislação soviética permaneciam válidos para a maioria das 

novas Repúblicas. Registre-se, no entanto, que os valores monetários mencionados são 

úteis apenas como padrão de comparação relativa entre os bens, eis que o caos econômico-

social e a hiperinflação que sucederam à adoção de políticas econômicas neoliberais 

dificultam sobremaneira qualquer esforço de atualização. 

Na legislação soviética, dano ambiental era definido como “dano material 

infringido ao Estado, a pessoas físicas ou jurídicas como resultado de uma violação, 

intencional ou fortuita, das leis e regulamentos ambientais”. O significado econômico 

desse dano é interpretado como a soma dos custos das propriedades perdidas ou 

danificadas, das despesas de emergência de limpeza e reconstituição ambientais, das 

despesas de reabilitação da saúde das vítimas e do pagamento de indenizações, e do custo 

dos lucros perdidos em virtude do dano ambiental e da perda de recursos naturais. O 

princípio poluidor-pagador é reconhecido e são requisitos para a compensação do dano 

ambiental: a confirmação documentada da ocorrência do dano; a confirmação da violação 

da legislação ambiental por um sujeito conhecido; a prova documental da relação de 

causalidade entre o dano e atividades ou ações ilegais; e, em regra, a existência de culpa.  

Kolbasov reconhece a grande dificuldade de estabelecer-se um valor para o dano 

ambiental, devido ao fato de diversos bens que compõem o meio ambiente não possuírem 

preços conhecidos. Afirma que, na prática, os danos são tão grandes que ninguém poderia 

compensá-los, “ainda que vendesse a si próprio como escravo”.  

                                                 
212 As nações independentes hoje existentes no território da ex-URSS são: Rússia, Ucrânia, Bielorússia, 
Lituânia, Letônia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Turcomenistão, Azerbaijão, Moldávia, Armênia, 
Uzbequistão, Tadjiquistão, Kirguistão. 
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Considerando tais fatos, e buscando evitar longas e muitas vezes improdutivas 

investigações, o sistema legal soviético desenvolveu três procedimentos de quantificação 

dos danos ambientais para efeito de cálculo das correspondentes indenizações: os valores 

padronizados, os valores calculados e as pensões sociais.  

Os valores padronizados são obtidos a partir de valores unitários fixados para cada 

espécime da fauna ou da flora que tenha sido ilegalmente afetado ou morto. Os critérios de 

fixação dos valores consideram a sua raridade, as condições especiais de proteção (se o 

dano ocorreu em áreas protegidas), a condição social dos responsáveis e as circunstâncias 

nas quais o dano ocorreu, constituindo um conjunto assaz complexo. A Tabela II - 3, a 

seguir, apresenta alguns desses valores definidos na ex-URSS em 1991.  

Tabela II-3 - Custos unitários de indenização por danos a espécimes animais e 

vegetais na ex-URSS 

Danos em Florestas Caça ilegal Pesca ilegal 

Derrubada de árvore com 20 cm. de diâmetro: 21 rublos Veado: 1.000 rublos Morsa:  900 rublos 

Derrubada de árvore menor:                              10 rublos Urso:       400 rublos Beluga: 400 rublos 

Se a espécie é rara, dobra-se o valor Pássaro:     50 rublos Salmão:   75 rublos 

Se o dano foi  produzido por pessoa física, os valores 
acima são multiplicados por até dez. 

Se o dano ocorreu 
em área de proteção, 
dobra-se o valor. 

Truta:      10 rublos 

 

O método dos valores calculados é empregado para danos ambientais de larga 

escala em que torna-se impraticável a determinação exata das quantidades de unidades 

atingidas, como por exemplo em situações de queimadas ou mortandade de peixes. 

Consiste na adição dos vários componentes do dano, ou seja, de cada um dos efeitos 

negativos produzidos pela atividade sobre o meio ambiente (e.g. extensão de solo 

comprometido, fauna e flora destruídas, custo das propriedades danificadas, custos de 

recomposição etc.). Os procedimentos para os cálculos nas situações mais típicas estão 

previstos em um conjunto de regras e regulamentos especiais. Assim, no caso de um 

acidente de poluição marinha por vazamento de óleo, a indenização máxima é fixada em 

função da carga registrada da embarcação e equivalente a 120 rublos por tonelada. Em 

qualquer hipótese, há um limite máximo para as indenizações no valor de 12,5 milhões de 
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rublos. Segundo Kolbasov, as limitações desse método residem nas dificuldades para 

avaliar fisicamente o conjunto das conseqüências físicas ambientalmente negativas de um 

acidente, bem como pela inexistência de parâmetros seguros de valor para muitos ativos 

ambientais. 

Quanto ao método das pensões sociais, trata-se do pagamento às vítimas humanas 

de indenizações compensatórias por parte de fundos estatais. Tais indenizações podem 

assumir a forma de doações de remédios, alimentos, custeio de cirurgias e de tratamentos 

de reabilitação, subsídios para novas moradias etc. 

Na pesquisa realizada, a sistemática soviética revelou-se a mais completa, logrando 

alcançar uma ampla gama de hipóteses. 

2.2.2 a CERCLA e a avaliação do dano ambiental nos Estados Unidos213 

Nos Estados Unidos, lei federal de 1980214, a ‘Comprehensive Environmental 

Response, Compensation and Liability Act’ – CERCLA, concedeu aos governos federal, 

estaduais e locais o direito de processar os responsáveis por danos resultantes do despejo de 

materiais nocivos em recursos naturais considerados integrantes do patrimônio público, 

como rios, lagos, estuários etc. Em 1986, foi aprovado um conjunto de emendas chamado 

‘Superfund Amendments and Reauthorizaton Act’, conhecido como Superfund. Tais 

diplomas fixam duas espécies de responsabilidade: a de limpar ou descontaminar os locais 

onde foram despejadas as substâncias perigosas; e as responsabilidades residuais após a 

limpeza. Para Bromley (1995), essa legislação inverteu a perspectiva tradicional do direito 

estadunidense, estabelecendo deveres para os proprietários e direitos para as vítimas. 

O processo de avaliação do dano pode seguir dois procedimentos: os do Tipo A, 

simplificados, para danos reduzidos; e os do Tipo B, para danos de maior dimensão. A 

simplificação dos procedimentos para os danos reduzidos é justificada pela preocupação de 

que os custos da valoração não ultrapassem o valor do dano propriamente dito. 

                                                 
213 Essa subseção é baseada em diversos capítulos de Kopp e Smith (1993). 
214 Salles (1998) situa o incidente de Love Canal como o elemento que desencadeou a elaboração da 
CERCLA. Em 1978, descobriu-se a contaminação em massa de uma área residencial construída sobre um 
aterro realizado em um canal onde três décadas antes foram depositados resíduos industriais de alta 
toxicidade.   
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O valor estimado possui dois componentes: os danos temporários e os danos 

permanentes. 

Genericamente, a CERCLA e o Superfund conceituam o montante dos danos como 

os custos necessários para a restauração, reabilitação, reposição e/ou aquisição de recursos 

equivalentes, mais o “valor de compensação”, definido como “soma de dinheiro necessária 

para compensar o público pela perda dos serviços providos pelos recursos danificados 

entre o tempo da descarga ou emissão e o tempo em que os recursos naturais e os serviços 

por eles proporcionados forem plenamente restaurados”, isto é, desde a data do dano até a 

celebração do ajuste. Com respeito à última parcela, trata-se de importante definição. 

Assinalei, na subseção 2.1.6, que o Tribunal de Contas da União deveria entender que a 

indenização por um certo dano não é adstrita ao valor patrimonial do bem ambiental 

afetado, mas alcança também o valor dos serviços que o patrimônio atingido estaria 

produzindo ou proporcionando à comunidade. Porém, recentes decisões judiciais no Brasil 

têm desconsiderado completamente esse componente do dano total, a exemplo do julgado 

mencionado na letra e) da subseção 2.3.2, mais adiante. 

Outra peculiar característica da legislação americana é o fato de que as taxas de 

desconto têm um percentual fixo de 10 %, para o passado e para o futuro. O argumento é de 

que esse índice representa uma “média” das taxas de retorno antes da tributação dos 

investimentos privados inviabilizados pelo dano ambiental. 

 Em muitos casos, os cálculos das indenizações não apresentaram maiores 

dificuldades, eis que era suficiente estimar os rendimentos esperados por aqueles cujas 

atividades foram comprometidas pela ocorrência do dano ambiental. Contudo, surgiu como 

problema legal de significativa relevância a fixação de valores para a indenização de danos 

associados aos valores de existência ou de não-uso. O método mais utilizado para mensurar 

os valores de existência é o da valoração contingente. O conceito de valor de existência e o 

método da valoração contingente serão apresentados no Capítulo III, nas subseções 3.3.2 e 

3.3.3, respectivamente.  

Por ora, sublinhe-se que a aplicação desse instrumental da economia neoclássica 

tem gerado consideráveis dificuldades e controvérsias, eis que não se dão em um contexto 
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acadêmico ou técnico, mas no quadro de acirradas disputas judiciais, freqüentemente 

envolvendo muitos milhões de dólares215. 

 

2.3 A jurisprudência brasileira 

2.3.1 indenização ao particular e indenização pelo particular 

Em nosso país, a avaliação econômica do meio ambiente para fins judiciais tem 

ocorrido em duas direções: a primeira, quando o poder público deve indenizar um 

particular, por exemplo, pela desapropriação de terras para efeito de criação de reservas 

florestais ou parques; a segunda, quando o causador de um dano ao meio ambiente deve 

indenizar o poder público e/ou particulares. Naturalmente, é a última situação que mais 

interessa a esse estudo, dada a sua analogia com o problema principal examinado na tese. 

Alguns exemplos de decisões judiciais nesse sentido serão apresentados adiante, na 

próxima subseção. 

Ainda assim, cumpre registrar o florescimento de uma indústria de ações movidas 

contra o poder público por particulares que alegam prejuízos em virtude do advento de 

regulamentações ambientais severas ou restrições ambientais ao uso de suas propriedades. 

Segundo Canuto e Mathieu (1997), apenas o governo estadual paulista corria, ao final de 

1997, o risco de ter que pagar até R$ 47 bilhões216 em 650 processos, em decorrência de 

desapropriações em áreas protegidas pela legislação ambiental. 

A esse respeito, há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 

“As matas de preservação permanente são indenizáveis, visto que, embora 

proibida a derrubada pelo proprietário, persiste o seu valor econômico e 

ecológico. ... 

                                                 
215 O Globo de 07/08/1999 noticiou: “A companhia de cruzeiros Royal Caribbean Cruises admitiu que 
derramou óleo e substâncias químicas perigosas em águas dos Estados Unidos, perto da Flórida, e que 
negou a guardas americanos a contaminação. A empresa aceitou pagar uma multa de US$ 18 milhões e 
declarar-se culpada de 21 crimes ambientais em cinco cidades dos Estados Unidos e de Porto Rico.” 
216 O mesmo valor é citado por Borges (1998). 



121 

De outra parte, se a lei protege tais matas, objetivando a sua preservação, é 

em razão da utilidade que tem, quer com relação à preservação ecológica dos rios 

e de suas margens, quer para a conservação das nascentes e quer para o equilíbrio 

climático. É claro que essa utilidade tem expressão econômica217, que se integra ao 

valor da terra, da qual a mata é acessória -–art. 43, I do Código Civil, ou seja, a 

gleba que disponha de tais matas, evidentemente, valerá mais do que a que não as 

tenha aferido o plus justamente pelo valor que as mesmas teriam no mercado. 

(grifo no original) ... 

Constitui despropósito pretender-se que o valor econômico da floresta, 

assentada sobre certa área exproprianda, esteja resumido no seu potencial de 

corte para venda de madeira e corresponda, dessarte, a zero quando proibido o 

corte pela legislação florestal.  

...” (RE 100717; Relator – Ministro Francisco Resek; 09/12/1983)  

Tal entendimento, contudo, não é pacífico entre alguns dos principais juristas 

brasileiros. Há exemplos de decisões judiciais apontando em sentido oposto. Assim, a 

sentença218 do Juizado de Direito da Comarca de Apiaí, SP, nos autos do Processo n.º 

534/88, cuja Ementa é: 

“Ação de Desapropriação – Implantação de núcleos turísticos, acessos e 

postos de fiscalização em Parque Estadual – Cabimento, ou não, da indenização 

da cobertura vegetal – reconhecimento do dever de indenizar apenas a terra nua.” 

Nessa disputa, o Estado de São Paulo sustentou a tese de que a desapropriação 

deveria ser feita apenas pelo valor da terra nua, eis que na área o desmatamento é proibido. 

Por sua vez, a expropriada, CAF Argentífera Furnas Mineração e Comércio Ltda., 

pleiteava que os cálculos da indenização compreendessem também a madeira de lei e os 

palmiteiros existentes nas glebas desapropriadas. Em sua sentença, a Juíza Silvana Amneris 

Rolo Pereira Borges, reconhecendo que a questão não é pacífica, considerou que a 

cobertura vegetal, por não ser passível de utilização econômica, não deveria ser indenizada. 

                                                 
217 Tal reconhecimento implica suporte jurídico à tese da cobrança da Dívida Ecológica da qual o Brasil é 
credor, objeto do Apêndice II. 
218 Datada de 15 de junho de 1992, bastante posterior, portanto, ao julgado do STJ. 
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Essa hipótese significaria “dar valor econômico, que passaria a integrar o patrimônio 

particular da expropriada, em detrimento de toda a comunidade nacional, posto que são 

bens de interesse comum a todos os habitantes do país” (grifei). 

De acordo com Leme Machado (1996), a doutrina distingue florestas protetoras 

(reservas florestais legais) e florestas de preservação permanente. No primeiro caso, 

tratam-se de limitações administrativas que, no conceito de Meirelles (1997), são 

“imposições gerais, gratuitas unilaterais e de ordem pública, condicionadoras do exercício 

de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social”. No segundo, 

cabe indenização pois há “individualização do bem objeto do ato imperativo da 

Administração e conseqüentemente prejuízo para o proprietário” (Bandeira de Mello, 

1997). Ainda para Leme Machado (1996) deverá a indenização observar o verdadeiro e 

atual uso da terra, para que a propriedade não seja supervalorizada, inviabilizando a 

adequada proteção dos recursos naturais. 

Em minucioso estudo, Custódio (1998), assinalando as inconciliáveis contradições 

existentes na legislação, na doutrina e na jurisprudência, critica o entendimento adotado em 

decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal - 

STF (RE 134.297-SP/STF), sustentando que o ordenamento constitucional afirmou o 

princípio da função social da propriedade sem qualquer previsão indenizatória ou 

compensatória por parte do Poder Público na hipótese de imposição de limitações 

administrativas motivadas por necessidade de proteger o meio ambiente. 

O que é curioso assinalar é que, nas ações movidas contra o poder público, os 

particulares, via de regra, pleiteiam valores para os recursos naturais bastante superiores 

aos que estariam dispostos a reconhecer caso fossem os réus de ação de caráter 

indenizatório. 

2.3.2 decisões relevantes 
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A seguir, serão apresentadas algumas decisões recentes do Poder Judiciário219 

acerca de causas ambientais, selecionadas de acordo com as características das situações 

sub judice e da relevância dos argumentos que as fundamentaram.  

a) vazamento de óleo no mar, provocado por barcaça 

Em Acórdão da 3ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 

07/04/1987, nos autos da Apelação Cível n.º 80.345-1, acompanhando o voto do Relator, 

Desembargador Toledo César, empresa transportadora marítima foi condenada a 

indenização por dano ecológico, em decorrência de vazamento de óleo da barcaça ‘Gisela’. 

Não foi aceito o argumento da defesa, da irrelevância do dano em virtude de o estuário de 

Santos já estar poluído antes do vazamento.  Na decisão, ficou estabelecido que a 

liquidação seria feita por artigos, eis que “o laudo da ilustre Perita não traz elementos 

seguros para a determinação do quantum”. 

Novamente, esse caso ilustra a dificuldade do Judiciário na fixação do valor das 

indenizações. Sublinhe-se, contudo, a importância de ter sido punida a transgressão legal 

independentemente do fato do ecossistema já encontrar-se previamente degradado. 

b) despejo de resíduos industriais tóxicos no rio Sorocaba 

O Acórdão TJ/SP, de 13/10/1994, na Apelação Cível n.º 216.131-1 – Sorocaba, 

sendo Relator o Desembargador Orlando Pistoresi e os votos vencedores dos 

Desembargadores Barreto Fonseca e Barbosa Pereira, versou sobre a mortandade de 

“centenas de peixes” no rio Sorocaba, provocada pelo despejo, por parte da S.A. Indústrias 

Votorantim, de resíduos industriais tóxicos com alto teor de alcalinidade. A indenização foi 

fixada em 235,57 OTNs de agosto de 1987 220. O critério adotado para esse cálculo foi o 

valor necessário à recomposição do ecossistema, conforme estimativa de órgão 

considerado tecnicamente habilitado: 

“No que concerne ao valor da indenização, como ponderado nos autos, em 

face das circunstâncias do caso, não sendo possível fixar-se um valor absoluto dos 

                                                 
219 A jurisprudência citada nessa subseção e nas precedentes foi pesquisada na Internet nas páginas dos 
diversos Tribunais; em Rosa e Sampaio (1997); bem como em diversos exemplares da Revista dos Tribunais 
e da Revista de Direito Ambiental. 
220  Valor equivalente em julho de 1999 a aproximadamente R$ 1.250,00. 
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prejuízos, a solução há que ser obtida através da estimativa por órgão a tanto 

capacitado, na hipótese a CESP221, por sua indiscutível experiência na bacia do rio 

Tietê, o que lhe permitiu estimar uma quantia de alevinos para repovoamento da 

ictiofauna local. ...” 

Dessa forma, a indenização limitou-se aos custos de recuperação do ecossistema 

degradado, não tendo sido considerados, por exemplo, os prejuízos impostos a pescadores e 

banhistas que durante certo período não puderam usufruir das águas daquele rio para banho 

ou para pesca. 

c) destruição de manguezal para loteamento imobiliário em Santa Catarina 

Na Apelação Cível, Acórdão n.º 40.190, de 14/12/1995, da Quarta Câmara Civil do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sendo Relator o Desembargador Alcides 

Aguiar, cuidava-se de apelar contra sentença condenatória em ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente proposta pelo Ministério Público 

contra a Imobiliária Nova Predial Ltda., pelo fato de destruir um manguezal, protegido por 

legislação própria nos âmbitos federal, estadual e municipal, com o intuito de implantar um 

loteamento imobiliário no Município de Biguaçu, naquele Estado. Em primeira instância, a 

ré fora condenada ao pagamento da importância de Cr$ 40.000.000,00 (quarenta milhões 

de cruzeiros), com correção monetária até o efetivo pagamento, juros moratórios desde a 

citação, custas e honorários do perito arbitrados em Cr$ 35.000 (trinta e cinco mil 

cruzeiros).  

Na apelação, a empresa anota que a sentença senão reformada totalmente, há de se 

adequar à realidade econômico-financeira da ré, nos termos do Decreto n.º 3.708, de 10 de 

janeiro de 1919, arts. 2º e 10, delimitando-se a responsabilidade da apelante222 e 

observando-se a presença concreta da Prefeitura Municipal e a conseqüente obrigação 

solidária desta, sob pena de a condenação arrostar a falência da recorrente, eis que a 

                                                 
221 A Companhia Energética de São Paulo – CESP é a maior geradora de eletricidade do País,  possuindo 23 
usinas em operação, com o total de potência instalada de 11.023 MW. A CESP viabilizou a Hidrovia Tietê-
Paraná, com 2.400 km de estirões navegáveis. 
222 A meu juízo, tal legislação não é aplicável ao caso em exame, eis que o referido Decreto “Regula a 
constituição de sociedades por quotas, de responsabilidade limitada”, estipulando regras que limitam a 
responsabilidade dos sócios perante as obrigações assumidas pela sociedade à importância total do capital 
social. 
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indenização  suplanta, em várias vezes seu 

capital social. 

Decidiu aquele colegiado:  

“Relativamente ao quantum arbitrado pelo Magistrado — Cr$ 

40.000.000,00 —, serão em razão do 

dano causado à área de preservação permanente, de todo irrecuperável — mas em 

face possível inviabilidade material da apelante diante do seu capital social — 

revela-se excessivo. Urge que o se apure em liquidação de sentença, mediante 

arbitramento. Por tais razões, dá-se provimento parcial ao recurso a fim de — 

mantida a condenação imposta à Ré, determinar que a quantia destinada ao Fundo 
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de Recuperação de Bem Lesado (art. 13, Lei n.º 7.347/85), seja apurado, em 

liquidação de sentença.” 

Verifica-se, assim, nesse caso, que os Desembargadores entenderam que o capital 

social da empresa constitui um parâmetro limitador do valor máximo da indenização, o que 

me parece, data venia, mal inspirado, eis que mesmo uma pequena empresa pode provocar 

gigantescos danos ao meio ambiente. A esse respeito, vale relembrar a lição de Aguiar Dias 

(1960): “A obrigação de indenizar subsiste, embora inexeqüível”. A prevalecer o 

entendimento do Egrégio TJ/SC, para danos equivalentes, as indenizações impostas a duas 

empresas de portes diferentes, seriam também diferentes, o que poderia conduzir à seguinte 

hipótese: se para um desmatamento de 100 hectares é arbitrada uma indenização à empresa 

A, de grande porte, 10 vezes maior que à microempresa B, então cinco microempresas que 

fossem responsáveis pelo desmatamento de 500 hectares pagariam no total a metade da 

indenização para pela empresa A pelos 100 hectares destruídos; gerando um estímulo para 

que a empresa A, interessada em desmatar, organize a constituição de microempresas de 

fachada223 com o fito de minimizar as indenizações. 

d) acordo compensatório, fruto da impossibilidade de regeneração do 

ecossistema afetado. 

Nesse caso, no julgamento, em 13/03/1996, pelo Primeiro Grupo de Câmaras do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina do Embargo n.º 248, sendo Relator o 

Desembargador Gaspar Rubik, foi admitida a desistência da Ação Civil Pública pelo 

Ministério Público Estadual em virtude de transação com efeitos de medida compensatória. 

Tratava-se de Ação que o Parquet catarinense propusera em face de Habitasul 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., pela destruição do Rio do Meio quando das obras de 

empreendimento imobiliário de grande porte, no Município de Florianópolis. O referido 

ecossistema era um manancial ecológico próprio à procriação de aves nativas e de 

crustáceos. Contudo, em função das obras lá realizadas ao longo dos anos em que tramitou 

a ação, tornou-se impossível a recuperação do estado anterior. O próprio MP Estadual, 

considerando que eventual indenização seria revertida ao Fundo de Reconstituição de Bens 

Lesados, regulamentado no Estado de Santa Catarina, e aplicada em projetos e locais 

                                                 
223 As notórias firmas “de gaveta”, comuns nas estratégias de “planejamento tributário”.  
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distintos, sem qualquer correlação ou influência na área da alegada ofensa, propôs a 

realização de transação, com efeitos compensatórios nos seguintes termos: 

a) praticamente substituindo o protegido Rio do Meio em uma de suas 

finalidades, já houve a construção, pela embargada de um lago com superfície 

superior a 32.000 m², para captação das águas pluviais.; e 

b) assumiu a embargada o compromisso de repassar à Secretaria do Meio 

Ambiente, Migração e Habitação do Município de Palhoça, o valor de R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais) correspondente à parcela do valor inerente à 

avaliação para indenização, para 

instalação  da Sede, do Parque 
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Ecológico Municipal no Manguezal, do Município de Palhoça, projetado para a 

preservação do maior mangue da América Latina. 

Entendeu o Relator que a transação se mostrou vantajosa em relação aos fins a que 

se propunha a ação, ou seja, para recompor o 

dano  ecológico e manter equilibrado o meio 

ambiente. 

e) indenização dispensada em caso de regeneração natural de área desmatada 

em Área de Proteção Permanente 

Na Apelação Cível, Acórdão n.º 36.073, de 10/03/1994, da Quarta Câmara Civil do 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sendo Relator o Desembargador Anselmo 

Cerello, na qual cuidava-se de apelar contra sentença condenatória em Ação Civil Pública 
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de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente em que foi apelante Daniel 

Vinício Arantes, sendo apelado o Município de Florianópolis, Roberto João Motta, Maria 

Rita Bessa Motta e outros, a Ementa foi assim enunciada: 

Ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente - Denunciação à lide de antigos proprietários do imóvel - 

Inadmissibilidade - Alegação de vício no processo de tombamento - 

Dano  ecológico consubstanciado em 

infrações ao Código Florestal e demais legislações tutelares do meio ambiente - 

Constatação pericial da existência de processo natural de recuperação do 

ambiente lesionado, independente de atuação humana positiva -Inexistência de 

empresa especializada do ramo e inviabilidade da estipulação da 
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indenização  recuperatória - Exclusão 

do pagamento indenizatório destinado à recuperação do imóvel - Manutenção da 

imposição da obrigação de não fazer - Apelo parcialmente provido. 
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Foi aquela decisão fundamentada no raciocínio de que, se, em ação que busca a 

recuperação 

ambiental,  se apura de forma segura a 

existência de processo natural de recuperação ecológica, independente de atuação humana 

positiva, exclui-se da condenação o montante a ser arbitrado para o custeio da recuperação 

do ambiente, mormente ante a inexistência de empresa ou profissional apto para tal fim, 

subsistindo a imposição da obrigação de não fazer ao proprietário, sob pena pecuniária 



132 

(multa) arbitrada para nova violação 

ambiental .  
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Ora, tratava-se de um caso constatado de grave degradação da qualidade 

ambiental , provocada pelo desmatamento  de 

uma área aproximada de 50 metros de comprimento por 35 metros de largura, de 

propriedade do apelante, localizado na encosta do Morro das Canelas, às margens da Lagoa 

da Conceição, na região conhecida como ‘Costa da Lagoa’, área considerada por legislação 

municipal como Área de Preservação Permanente e non aedificandi, além de tombada pelo 

Patrimônio Histórico e Natural do Município. Em sentença de primeira instância, fora o 

Apelado condenado a repor a área degradada no seu status quo ante ou ao pagamento de 
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uma 

indenização  correspondente ao custo integral 

da completa reposição do complexo ecológico descrito nos autos, sendo, neste caso, o 

quantum apurado em liquidação de sentença. Considerou o Relator que o imóvel revelava 

sinais de iniludível recuperação, dentro de um lapso de 10 a 15 anos a contar da data da 

perícia, sendo constatado o rebrotamento das espécies atingidas e a invasão delas, 

originárias de imóveis limítrofes e vizinhos, caracterizando, pois, um processo natural de 

reflorestamento, contanto que a ação devastadora não mais seja repetida. Também citou 

decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, através de sua Terceira Câmara Civil: 



135 

Ação civil pública - Meio ambiente -Desmatamento - Área urbana - 

Dano  à natureza -Inocorrência - 

Hipótese em que a própria natureza recobrirá a parte desmatada - Art. 2º, 

parágrafo único da Lei Federal n.º 4.771/65 - Recurso provido (Ap. cív. n.º 

189.576-7 - Mogi das Cruzes). 

Com as devidas vênias, penso que a ocorrência do dano foi objetivamente 

demonstrada. A circunstância de ter ocorrido um processo natural de regeneração do 

ecossistema afetado, ainda que eventualmente possa conduzir à recuperação integral da 

cobertura florestal, não elimina o fato de ter ocorrido transgressão à legislação ambiental 

que, nesse caso, restou impune. 



136 

f) condenação pela corte parcial de jaqueira tombada. 

Nesse caso, a decisão foi amparada em perspectiva oposta à da anterior. De fato, o 

corte da centenária árvore, iniciado pela empresa BBS - Engenharia e Construções Ltda. 

após a divulgação de que a mesma seria objeto de tombamento pela Prefeitura de 

Florianópolis, foi interrompido pela presença de Secretário Municipal que o embargou. O 

Acórdão da Primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em 

15/05/1990, nos autos da Apelação Cível n.º 31.817, sendo Relator o Desembargador 

Napoleão Amarante, confirmou a sentença de primeira instância em ação civil pública 

proposta pelo Ministério Público.  

A empresa protestou contra o alto valor da indenização, informando que “a jaqueira 

está viva e brotando”, uma vez que o abate fora parcial e a regeneração processou-se 

naturalmente. O valor da indenização fora fixado em “5 (cinco) vezes o valor corrigido de 

Cr$ 309.778,00, a partir do ajuizamento da ação”, valor bem inferior ao postulado na 

inicial e destinado ao Fundo de Reconstituição dos Bens Lesados. A argumentação da 

apelante sustentava que a indenização não teria sentido pois a reconstituição do bem lesado 

ocorrera independentemente de concurso técnico ou humano.  

O eminente Relator assim fundamentou seu voto: 

“A velha jaqueira, conforme demonstram os autos, não se dobrou, por 

inteira, aos dentes afiados e densos da auto-serra. Mas já não é a mesma jaqueira, 

que se formou, bela e altaneira, no curso longo do tempo. Não será mais possível 

reconstitui-la, é bem verdade. E nem por isso, ainda que venha vicejar, por obra 

da própria natureza, poderá ser excluído da responsabilidade indenizatória 

aquele que lesar o preceito que lhe protege, quer sob a ótica de sua localização, 

de sua raridade ou de sua beleza. Adite-se que o fundo a que se destina essa verba 

deve ter um sentido mais amplo do que aquele preconizado pela apelante. Pois, a 

adotar-se exegese estreita, os danos parciais causados às espécies arbóreas, pela 

simples circunstância de poderem continuar vicejando, sem a ostentação da sua 

exuberância e pulcritude anterior, ficariam sem a apenação correspondente. Por 

isso mesmo a indenização deve ser vista como advertência e uma fonte de custeio. 

Advertência no sentido de que é preciso retrair o comportamento humano no que 
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toca às ações contra o meio ambiente, à violência ao consumidor e ao desrespeito 

a bens e diretos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. E 

como fonte de custeio com a finalidade de não sendo possível, como na presente 

hipótese, a reconstituição do patrimônio lesado, subsidiar os recursos do Estado e 

dos particulares, para a tarefa de recompor, genericamente, os bens de que trata o 

art. 1°, da Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.” (grifei)  

Verifica-se, assim, um raciocínio frontalmente antagônico ao do exemplo anterior, 

de desmatamento em área protegida, onde a regeneração natural foi motivo de negar-se a 

indenização. Assinale-se, ainda, que não houve unanimidade nesse Acórdão. O 

Desembargador Protásio Leal, com indisfarçável irritação, expressou nos seguintes termos 

o seu voto vencido: 

“Trata-se de uma árvore frutífera, cuja premissa de centenária e de 

embelezamento, não há prova nos autos ... Há desproporção entre o valor de uma 

simples jaqueira, que foi podada parcial e justamente, e a vultuosa condenação. 

Indenização nenhuma existe a dar, face à recuperação natural da árvore podada 

e ante a injustiça do ato: quando foi que a municipalidade ou sociedade pagaram 

aos proprietários do imóvel qualquer indenização pelo tombamento? Há o aspecto 

de verdadeira iniqüidade. E, por final, quem passa no local vê, atualmente, a 

jaqueira, desordenada, invadindo com seus galhos a rede elétrica, necessitando de 

poda. E o fato da obediência de ordem administrativa de sustação do corte da 

jaqueira exauriu o aspecto porventura ilegal. 

Por estes motivos fácticos e também de direito, votei vencido pois a 

realidade é muito diversa da que apresentaram os cultos construtores deste 

processo de gabinete onde houve apenas atendimento de exacerbados ecologistas 

que unilateralmente olham a natureza quando ela deve se harmonizar, também, 

com o progresso.” (grifei) 

g) condenação do IBAMA por omissão na prevenção de dano à Reserva 

Biológica de Poço das Antas. 

Datada de 06/04/1992, Sentença da Juíza Federal Valéria Medeiros de Albuquerque, 

em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal, condenou o IBAMA a 
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reconstituir os danos causados por incêndios na Reserva Biológica do Poço das Antas, no 

Estado do Rio de Janeiro, “como ficar apurado em liquidação de sentença, reparação esta 

que deverá ser feita pelo valor de mercado de todos os animais e vegetais destruídos pelos 

incêndios, valores estes que deverão ser depositados a disposição deste Juízo, que os 

liberará, à medida que sejam necessários para a reparação do dano, além da 

recomposição de todo o material científico destruído e aquisição pelo réu de todo o 

material necessário à proteção contra incêndio na Rebio Poço das Antas e manutenção de 

pessoal adequado para a referida segurança, como for apurado em perícia” (grifei). 

Trata-se de um caso exemplar sob vários aspectos para o presente estudo. 

Primeiramente, pelo fato da ação ter sido impetrada contra um órgão da 

administração pública federal com o argumento de que o mesmo demonstrou “descaso e 

desinteresse” na proteção a uma “propriedade estatal e patrimônio nacional”, no caso 400 

micos-leões dourados224, a espécie de primatas mais ameaçada de extinção no Brasil e cuja 

preservação fora um fator determinante para a criação da Reserva pelo Decreto n.º 73.791, 

de 11 de março de 1974. Assim, o pedido de condenação fundamentou-se na conduta 

omissiva do órgão que “não logrou desempenhar sua missão precípua de bem zelar pelo 

patrimônio público constituído pela Reserva Biológica de Poço das Antas”.  

Outrossim, não obstante a iniciativa estar amparada na Lei n.º 7.347/85, o valor da 

indenização não foi destinado ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, mas colocado à 

disposição do Juízo. Registre-se que a sentença também remete a fixação do quantum para 

a etapa de liquidação, amparada em que “por se tratar de dano ambiental, é matéria difícil 

e complexa, uma vez que é quase impossível quantificar-se o dano à flora e à fauna por ser 

o mesmo inestimável”. Vale dizer, mesmo uma sentença bastante incisiva nos seus 

fundamentos e na sua extensão não incluiu uma valoração objetiva do dano ambiental 

comprovado nos autos, remetendo-a a “complexa avaliação técnica” a ser posteriormente 

efetuada.  

Também peculiar é a circunstância de na sua defesa o IBAMA ter alegado que a 

“reconhecida insuficiência de recursos governamentais para os programas de controle e 

                                                 
224 Nome científico: Leontopithecus R. Rosalia.  
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preservação ambientais impede o perfeito e desejado desempenho dos órgãos voltados à 

tais atividades”. Tal argumento não foi acatado, mas, se o fosse, apenas transferiria a 

responsabilidade para os órgãos responsáveis pela elaboração e execução orçamentárias: as 

Secretarias de Orçamento e do Tesouro, e mesmo o Congresso Nacional e a Presidência da 

República. 

Merece destaque, ainda, a argüição, acolhida, do Ministério Público Federal de sua 

capacidade processual própria que não se confunde com a da União, no caso Ré, através de 

uma sua entidade da administração indireta.  

Finalmente, o fato de a sentença definir explicitamente a responsabilidade por 

omissão, de vez que, apesar dos incêndios terem sido provocados por terceiros ou mesmo 

por causas naturais, cumpre ao IBAMA evitá-los e preveni-los.  

O dano ambiental à Reserva Biológica Nacional do Poço das Antas e a respectiva 

sentença em ação civil pública ambiental constituem um ilustrativo exemplo para a ação do 

Tribunal de Contas da União na área ambiental225. De fato, independentemente da 

responsabilização civil promovida pelo Ministério Público, caberia a abertura de processo 

de tomada de contas especial para responsabilização administrativa226. De outro lado, a  

condenação impondo pena indenizatória a entidade da administração pública deveria gerar 

uma ação regressiva contra os dirigentes responsáveis227. Com efeito, não há sentido em 

que  o Erário seja penalizado para que o patrimônio público ambiental seja reconstituído. 

Embora tal reconstituição seja indispensável, não deve ocorrer às custas dos cofres públicos 

que, em última instância, são oriundos dos tributos pagos pela mesma coletividade cujo 

meio ambiente foi agredido. São os maus gestores que devem pagar pelo prejuízo que sua 

ação ou omissão produziu ao patrimônio público ambiental. Evidentemente, caberá uma 

discussão sobre a repartição das responsabilidades entre os dirigentes do IBAMA caso não 

tenham aplicado devidamente os recursos de que dispunham; os dirigentes da área 

                                                 
225 A condenação em exame foi mencionada no Relatório de Auditoria constante da Decisão n.º 327/92 - 
Plenário (Ata n.º 29/92), sem que a ação regressiva tivesse sido proposta. Ressalve-se, contudo, que, à época, 
a Corte de Contas ainda não havia definido sua estratégia de atuação para o controle externo da gestão 
ambiental. 
226 Cf. Capítulo I, subseção 1.1.3. 
227 Recomenda-se, contudo, que tal ação seja iniciada apenas após o trânsito em julgado da condenação da 
instituição. 
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econômica caso não os tenham liberado com regularidade ao longo do exercício228; e, 

inclusive, o Congresso Nacional e o Poder Executivo caso não tenham alocado à entidade 

os necessários meios para o cumprimento de sua missão institucional de proteção 

ambiental. 

2.3.3 breves comentários 

O exame dessas situações exemplificadoras de como o Judiciário brasileiro tem 

decidido na área ambiental não permite conclusões animadoras.  

Em artigo no qual analisam os dez primeiros anos de vigência da Lei n.º 7.347/85, 

Leite e Dantas (1996) constatam que o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos não tem 

logrado alcançar os resultados desejados pela legislação, não tendo sido efetivamente 

utilizado na maioria dos Estados.  

Um dado surpreendente é revelado pela Tabela II - 4, adiante, que apresenta as 

dotações orçamentárias consignadas para o FDD nos Orçamentos Gerais da União de 1995 

a 1999229 e os valores efetivamente executados, em reais correntes. 

Tabela II-4 - FDD, dotação e execução orçamentária efetiva 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Dotação orçamentária 506.161 486.378 1.075.624 370.000 60.000 

Execução orçamentária - - - - - 
 

Dessa forma, nos últimos cinco anos, rigorosamente nada foi aplicado pelo FDD 

para a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e 

a outros interesses difusos e coletivos. Embora o FDD dispusesse de dotações de R$ 1.075 

                                                 
228 Tais procedimentos são freqüentes, sob a forma de contingenciamento da execução orçamentária, bloqueio 
de repasses, anulação de créditos etc. O tema é tratado com maior profundidade no Apêndice I. 
229 Em 1999, essa informação diz respeito à execução orçamentária até 13 de novembro. 
(fonte: www.congresso.gov.br/orcamento ). 
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mil e R$ 370 mil, em 1997 e 1998,  respectivamente, nenhum centavo de real foi 

utilizado230.  

É singular anotar que, quando da pesquisa para a elaboração desta tese, o autor 

constatou que o FDD não constava da Lista de Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de 

Contas da União, isto é, que os seus recursos não estavam sendo objeto de prestação de 

contas específica para efeito do controle externo231, ao contrário de outros fundos, como o 

Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente e o Fundo Especial dos Direitos da Mulher, 

ambos, a exemplo da FDD, encontrando-se sob a supervisão do Ministério da  Justiça232.  

Entre as razões que apontam para a ineficácia do FDD, Leite e Dantas (1996) 

destacam: 

a) inefetividade da ação indenizatória; 

b) dificuldade de se mensurar os efetivos prejuízos; e 

c) aplicação dos recursos em local diverso daquele onde ocorreu o dano 

a ser indenizado. 

O primeiro item é explicado pelo primazia concedida às ações de natureza 

preventiva, uma vez que a indenização, conforme a doutrina dominante, somente será 

proposta quando houver impossibilidade de reparação do dano.  

A dificuldade de quantificação dos danos ambientais torna, segundo aqueles 

autores, por demais complexas as liquidações das indenizações, retardando sobremaneira o 

efetivo pagamento da quantia devida. 

                                                 
230 No Apêndice I - ‘O sistema orçamentário brasileiro e o meio ambiente - evolução recente’ são descritas 
normas da elaboração e da execução orçamentária no Brasil e apresentadas algumas de suas distorções. 
231 Nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.008/95, o Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos Difusos é um 
órgão da estrutura do Ministério da Justiça. Houve dotações orçamentárias, mas não execução. Em meu 
entendimento, à luz do art. 70, parágrafo único, da Constituição, interpretado conjuntamente com o inciso I do 
art. 1º da LOTCU, que dispõe sobre a competência da Corte, e com o art. 1º da Instrução Normativa n.º 12-
TCU, o órgão estaria sujeito a todos os dispositivos aplicáveis à fiscalização do Tribunal de Contas da União, 
particularmente no que concerne à eventual renúncia de receitas. Como o FDD não integra a administração 
direta, não poderiam suas contas serem apresentadas conjuntamente com as do Ministério da Justiça, salvo na 
hipótese de decisão específica do TCU.  
232 Cf. Portaria n.º 61, de 29 de janeiro de 1999, que ‘Define a clientela das Secretarias de Controle Externo 
subordinadas à Secretaria-Geral de Controle Externo e dá outras providências’, publicada no Boletim do 
Tribunal de Contas da União, Ano XXXII, n.º 6, de 9 de fevereiro de 1999. 
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Por último, lacuna na legislação permite que a aplicação das receitas do fundo não 

seja vinculada nem ao mesmo local, nem ao mesmo tipo de direito lesado que originou o 

depósito de indenização no FDD. É possível, assinalam  Leite e Dantas (1996), que o 

produto de indenização obtida a partir de ação de natureza ambiental seja aplicado “na 

reparação de lesões aos consumidores ou a pessoas portadoras de deficiência”. Embora os 

autores talvez tenham razão ao verificarem empiricamente a ocorrência desse problema, 

parece-me difícil resolver o problema alterando a legislação. Anote-se, a seguir, o disposto 

no art. 7º do Decreto n.º 1.306, de 9 de novembro de 1994, e o § 3º do art. 1º da lei n.º 

9.008, de 21 de março de 1995: 

“Art. 7º Os recursos arrecadados serão distribuídos para a efetivação das 

medidas dispostas no artigo anterior e suas aplicações deverão estar relacionadas 

com a natureza da infração ou de dano causado. 

Parágrafo único. Os recursos serão prioritariamente aplicados na 

reparação específica do dano causado, sempre que tal fato for possível” 

“Art. 1º ... (omissis) 

§ 3º  Os recursos arrecadados pelo FDD serão aplicados na recuperação 

de bens, na promoção de eventos educativos, científicos e na edição de material 

informativo especificamente relacionados com a natureza da infração ou do dano 

causado, bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos 

responsáveis pela execução das políticas relativas às áreas mencionadas no § 1º 

deste artigo.” (grifei) 

Como se vê, o legislador foi claro ao procurar vincular a aplicação dos recursos à 

reparação do dano específico ou em algo vinculado à sua natureza. A ressalva de “sempre 

que tal fato for possível” justifica-se, considerando a hipóteses de situações como a descrita 

na letra d da subseção anterior.  

Retornando ao exame das decisões judiciais selecionadas, pode-se, em breve 

síntese, constatar: 

a) não há um mecanismo claro e objetivo para a quantificação das 

indenizações por dano ambiental; 
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b) foi observado e criticado o entendimento de que a disponibilidade 

econômica do causador do dano seria um elemento limitador do valor da 

indenização (exemplo c); 

c) não há uma interpretação uniforme na aplicação dos diplomas legais 

no que concerne ao entendimento da gravidade dos danos a serem indenizados; ora 

punindo-se o corte parcial de uma jaqueira (exemplo f); ora não se exigindo 

indenização por desmatamento em área de proteção ambiental objeto de 

tombamento (exemplo e); 

d) tampouco existe um critério homogêneo na abrangência do dano 

indenizável; assim, um ecossistema, mesmo já estando anteriormente degradado, 

gerou uma indenização (exemplo a); ao passo que o fato de uma área objeto da 

ação civil pública ter sido irreversivelmente afetada gerou uma transação 

compensatória (exemplo d); e, ainda, em área contaminada, a condenação limitou-

se ao custo de repovoamento da ictiofauna (exemplo b); 

e) foi identificada uma ação exemplar de condenação do IBAMA por 

omissão na prevenção de dano a uma Unidade de Conservação (exemplo g). 

Verifica-se, desse modo, que embora a Constituição de 1988 conceitue o meio 

ambiente saudável como um direito fundamental da pessoa humana e a sua preservação 

como um dos princípios da atividade econômica, e malgrado a abundante legislação 

ambiental vigente, a simples norma jurídica não tem sido obstáculo ao secular processo de 

degradação ambiental em nosso país. Por seu lado, a atuação do Poder Judiciário ainda é 

tímida, quando não contraditória, no que tange à garantia desses direitos. No que concerne 

ao problema da quantificação, não dispõe-se na lei de critérios precisos e tanto a doutrina 

como a jurisprudência não firmaram um entendimento consensual sobre o tema. 

Em resumo, a análise efetuada neste Capítulo confirma a importância de que o 

Tribunal de Contas da União disponha de uma sistemática própria para a valoração dos 

danos ao patrimônio ambiental brasileiro, de vez que o exame do comportamento do Poder 

Judiciário na quantificação monetária do dano ambiental constata que, até o presente, o 

mesmo não desenvolveu instrumental análogo. No Capítulo III, serão apresentados o 
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arcabouço teórico e as metodologias propostas pela Teoria Econômica para atribuir valores 

aos bens e serviços ambientais233. 

                                                 
233 Os serviços ambientais são fluxos de matérias, energia e informações. Para Seroa da Motta (1996), 
“serviços ambientais referem-se a todos os serviços gerados pelo capital natural que não correspondem ao 
uso direto do recurso natural na forma de insumo”. Serviços ambientais são, por exemplo, a manutenção da 
biosfera em condições habitáveis, inclusive a camada de ozônio, a estabilidade do clima e a diversidade 
genética; ou a provisão de condições para o cultivo agrícola; ou, ainda, belas paisagens naturais que 
proporcionam prazer estético, relaxamento e paz de espírito aos humanos. 
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Capítulo III 

O meio ambiente, a economia e o instrumental neoclássico de 

valoração ambiental   

“Os economistas convencionais, sejam neoclássicos, 

marxistas, keynesianos ou pós-keynesianos, carecem 

geralmente de uma perspectiva ecológica. Os economistas 

tendem a dissociar a economia do contexto ecológico em que 

ela está inserida e a descrevê-la em termos de modelos 

teóricos simplistas e altamente irrealistas. A maioria de seus 

conceitos básicos, estreitamente definidos e usados sem o 

pertinente contexto ecológico, já não são apropriados para 

mapear as atividades econômicas num mundo 

fundamentalmente interdependente.” (Fritjof Capra, 1995) 

 

3.1 O meio ambiente e a Teoria Econômica: conflitos e encontros 

3.1.1 os grandes problemas ambientais como sintomas do 

conflito entre economia e meio ambiente 

A palavra economia tem sua origem na expressão grega Oikonomia - no latim, 

Oeconomicus - composta a partir de duas palavras: Oikos, que significa casa; e Nomos, que 

significa lei ou regra. Etimologicamente, economia representa o conhecimento prático da 

administração doméstica. 
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Ecologia, por sua vez, expressão desconhecida na civilização grega, foi composta 

por Oikos e por Logos,  essa última palavra significando reflexão ou estudo. Assim, pode-se 

interpretar a ecologia como a ciência de nossa casa maior, a Terra. 

Ecologia e economia, tão próximas em suas origens lingüísticas, têm estado 
distantes em demasia, tanto na compartimentação estanque de disciplinas acadêmicas, 
quanto nas estruturas administrativas responsáveis pela implementação de políticas 
públicas. São notórias as conseqüências.  

O noticiário de uma única semana de qualquer grande jornal de qualquer região do 
globo revela a variedade e a escala dos problemas ambientais de nossa época: efeito-
estufa234; chuvas ácidas235; destruição da camada de ozônio236; destruição da 
biodiversidade237; contaminações tóxicas238; efeitos dramáticos da alteração do clima 
terrestre, tais como, degelo da calota polar, liberando gigantescos icebergs, inundações, 
secas, mudança no regime dos ventos, entre outros; queimadas e desmatamento na 

                                                 
234 Cf. Capítulo I, nota 113. 
235 Cf. Capítulo I,  nota 114.  
236 Cf. Capítulo I,  nota 116.  
237  “O conceito de biodiversidade inclui todos os produtos da evolução orgânica, ou seja, toda a vida 
biológica no planeta, em seus diferentes níveis – de gens até espécies e ecossistemas completos –, bem como 
sua capacidade de reprodução.” (Albagli, 1998) 
A extinção de espécies vegetais e animais obedece a um ciclo associado à evolução do planeta. Assim, 
estima-se que a vida média de uma espécie seja de 5 milhões de anos e que, ao longo dos milhões de anos de 
vida na Terra, centenas de milhões de espécies tenham desaparecido. Contudo, a ação humana tem interferido 
dramaticamente na aceleração desse processo. Embora não haja dados numéricos precisos sobre o ritmo de 
extinção, uma vez que entre as espécies que desaparecem muitas sequer foram estudadas pois têm seu habitat 
em regiões remotas, há consenso de que a atual taxa de desaparecimento de espécies não tem similar na 
história.  
A destruição é provocada pela alteração de climas e do habitat, impactando profundamente os ecossistemas. 
Um impressionante exemplo é o de Madagascar, onde o desaparecimento de 93 % da floresta primitiva 
ocasionou a extinção de cerca de 95 mil espécies animais e 6 mil vegetais. Em grande parte a destruição é 
produzida por métodos rudimentares de agricultura ou cultivo extensivo, como as queimadas na Amazônia, 
pelo aumento populacional que gera a ocupação de áreas destinadas à conservação, pelo lucro  econômico da 
exploração florestal e mineral predatórias, bem como por mega-empreendimentos energéticos e de 
transportes. 
A manutenção da biodiversidade assegura o equilíbrio da biosfera, na medida em que cada espécie para ele 
contribui, interagindo em redes complexas e dinâmicas, muitas ainda desconhecidas da ciência. A perda de 
elementos genéticos ocasionada pela extinção de formas de vida é inestimável, na medida em que só 
recentemente a evolução tecnológica começou a explorar as fantásticas possibilidades que a pesquisa genética 
viabiliza, desde a produção de medicamentos à melhoria de sementes e do conteúdo proteico de alimentos. 
Um importante aspecto é que o empobrecimento da biodiversidade não se circunscreve à extinção das 
espécies, mas também inclui a perda de variedades e de raças dentro das espécies (CMMAD, 1988). 
Em 1996, 25 % das espécies de mamíferos e 11 % das espécies de pássaros encontravam-se em “significativo 
risco de extinção” (UNEP, 1999). 
238 Cf. Capítulo I,  nota 46.  
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Amazônia239; poluição do ar e da água240 etc. São problemas, decorrentes de ações 
humanas, que têm causado doenças, dor, destruição, sofrimento e morte a humanos e a 
todos os seres vivos da biosfera.  

Em síntese, pode-se afirmar que as atividades humanas acarretam três fontes de 

pressão sobre o meio ambiente: 

a) demográfica; 

b) técnica; e 

c) fragilização do equilíbrio dos ecossistemas. (Harribey, 1998) 

A pressão demográfica é a derivada do crescimento quantitativo das necessidades 
básicas de um maior número de humanos. Entende-se por pressões técnicas, aquelas 
decorrentes do modelo tecnológico adotado e das suas implicações em termos de fontes 
energéticas, modelo agrícola, rejeitos industriais, etc. Finalmente, o equilíbrio dos 
ecossistemas é ameaçado quando os ciclos de regulação da oferta de água são perturbados, 
quando a fertilidade dos solos é afetada, quando o desflorestamento atinge a sobrevivência 
de espécies animais e vegetais etc.  

Nenhuma dessas questões, a rigor, é nova. Vêm sendo denunciadas e discutidas nos 
meios científicos, diplomáticos e políticos por pelo menos três décadas. O fato de 
continuarem ocorrendo revela a dificuldade de modificarem-se os padrões da atividade 
econômica. Há resistências políticas, derivadas de pressões de grupos de interesses 
econômicos capitalistas. E há resistências de outro conteúdo, que combina fatores culturais, 
antropológicos, religiosos e filosóficos, que  dizem respeito à forma com que o ser humano 
e as comunidades que compõe interpretam o sentido de sua presença na Terra e a sua 
relação com a natureza, o sentido de finitude da experiência da vida e o significado da 
continuidade da família por meio da procriação.  

Conceitos como “evolução”, “progresso” e “desenvolvimento” têm a sua percepção 

subjetiva profundamente influenciada pela forma com que os indivíduos consideram 

aqueles temas241.  

                                                 
239 Em 1997, identificaram-se 92.717 focos de incêndios e queimadas em florestas brasileiras (Brasil, 1998). 
Entre 1978 e 1991 a área desmatada na Amazônia correspondeu ao território do Estado de São Paulo (Seroa 
da Motta, 1996). Cf. também Capítulo 1, nota 130.  
240 Levantamento do IBGE identificou, para o ano de 1980, nada menos que 87.466 estabelecimentos 
industriais potencialmente poluidores do ar, dos quais 38 % na Região Sudeste, e 62.506 estabelecimentos 
industriais potencialmente poluidores da água, sendo 52 % concentrados naquela região (Gusmão, 1990). 
241 Tietenberg (1994) relata que Lynn White Jr. (1967) atribui à visão do Homem como o Senhor da Natureza 
- oriunda da passagem da Gênese (1: 26-29), segundo a qual Deus criou o homem à sua imagem e à sua 
semelhança, concedendo-lhe o domínio sobre todos os animais e todas as plantas -  profundamente enraizada 
na cultura judaico-cristã do mundo ocidental, significativa parcela de responsabilidade pela gestação do 
modelo de desenvolvimento econômico dominante. Schumacher em ‘Buddhist Economics’ (1968) apresenta 
outra forma de interpretar a relação do homem com a economia e a natureza. Uma visão cristã contemporânea 
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Em artigo seminal, Kenneth Boulding (1966) descreve duas perspectivas do homem 

diante do planeta: 

a) a dos cowboys estadunidenses do século XIX, que poderia também 

ser a dos navegadores portugueses do século XV, para quem, montados em seu 

cavalos ou ao comando de uma caravela, o planeta é um espaço infinito a ser 

conquistado, com fantásticas riquezas esperando por serem descobertas e eventuais 

“selvagens” a serem “domesticados”, escravizados ou dizimados; e 

b) a do cosmonauta, que a exemplo do extasiado Yuri Gargarin242, 

descobre que “a Terra é azul”, ou melhor, como assinalou Carl Sagan243 “um 

pálido ponto azul” em um pequeno pedaço do Universo. 

O artigo, intitulado ‘The Economics of the Coming Spaceship Earth’, descreve a 

Terra como uma espaçonave, ou seja, sem reservas ilimitadas de nada, seja para extração 

ou poluição. Nessa economia da espaçonave, a medida do sucesso não são mais, como na 

economia dos cowboys, as quantidades totais produzidas ou consumidas, mas a natureza, 

extensão, qualidade e complexidade do estoque total de capital. Boulding critica o PNB 

como medida “adequada e suficiente” do sucesso econômico, antecipando alguns dos 

argumentos dos defensores da Contabilidade Ambiental244.  

A poderosa metáfora245 apresentada por Boulding salienta a importância de 

introduzir no debate econômico a questão da escala. Os principais modelos 

macroeconômicos vigentes pressupõem um crescimento ilimitado; ora, sendo a Terra um 

ecossistema limitado no que concerne à sua capacidade de fornecer insumos para as 

                                                                                                                                                     
é proposta por Boff (1993). Ressalte-se que o próprio White propõe que Francisco de Assis seja o padroeiro 
dos ecologistas. 
242 Em 12 de abril de 1961,  a bordo do ‘Vostok 1’, o cosmonauta soviético Yuri Gargarin tornou-se o 
primeiro homem no espaço a percorrer a órbita da Terra. Tornou-se célebre a sua declaração de que “a Terra 
é azul”. 
243 Cf. Sagan (1996). 
244 Os conceitos do PNB e do PIB, os Sistemas de Contas Nacionais e a Contabilidade Ambiental serão 
analisados no Capítulo IV. 
245 Em artigo escrito em 1996, ‘Spaceship Earth Revisited’, Boulding admite que a fragilidade de sua 
metáfora é que a espaçonave pressupõe uma clara destinação e uma missão a cumprir, sendo “no essencial, 
uma economia planificada” (Boulding, 1996). 
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atividades econômicas e delas receber resíduos, é fundamental tentar definir-se a escala 

ótima para as atividades do subsistema econômico. 

 Como observado duas décadas depois pela Comissão Brundtland: 

“Vista do espaço, a Terra é uma bola frágil e pequena, dominada não pela 

ação e pela obra do homem, mas por um conjunto ordenado de nuvens, oceanos, 

vegetação e solos.” (CMMAD, 1988) 

Cumpre, contudo, sublinhar-se a observação de Boff (1993): na espaçonave Terra, 

um quinto da população viaja na primeira classe e os restantes no compartimento de carga. 

Os primeiros consomem 80 % dos recursos disponíveis; os outros passam fome e enfrentam 

toda espécie de carências. Tão relevante quanto, e talvez decisivo para a sobrevivência 

planetária é a eqüidade entre os povos. Como assinala recente relatório do PNUMA: 

“A prolongada pobreza da maioria dos habitantes do planeta e o consumo 

excessivo da minoria são as duas principais causas da destruição ambiental. O 

estado presente é insustentável e adiar ações deixou de ser uma opção.” 246 

(UNEP, 1999) 

3.1.2 o meio ambiente na história do pensamento 

econômico 

Consultando-se um conhecido ‘Dicionário de Economia’, recentemente publicado, 

constata-se que dele não consta o verbete “desenvolvimento sustentável”, mas apenas 

“desenvolvimento econômico”, “desenvolvimento autônomo” e “desenvolvimentismo”. Da 

mesma forma, embora existam quinze verbetes iniciando-se por “economia”, nada consta 

acerca da “economia ecológica” ou “economia do meio ambiente e dos recursos naturais” 

(Sandroni, 1994)247. Trata-se, indiscutivelmente, de um sintoma de como o tema ainda é 

tratado marginalmente na academia248.  

                                                 
246 No original: “The continued poverty of the majority of the planet’s inhabitants and excessive consumption 
by the minority are the two major causes of environmental degradation. The present course is unsustainable 
and postponing action is no longer an option.” 
247 Na etapa final de elaboração dessa tese, foi lançada nova edição dessa obra (Sandroni, 1999). Dela 
constam vinte e quatro verbetes iniciando com “economia”, mas nenhum ligado aos temas desse Capítulo. Foi 
incluído o verbete “desenvolvimento sustentável”, com a seguinte definição: 
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A ex-senadora italiana Carla Ravaioli publicou um elucidativo livro acerca da 

inexistência de consenso entre os economistas acerca do meio ambiente e suas interações 

com o processo econômico, de cujas entrevistas foram recolhidas numerosas formulações 

citadas mais adiante (Ravaioli, 1995). 

A controvérsia contemporânea acerca do meio ambiente no 

pensamento econômico pode ser avaliada pelas seguintes 

declarações: 

“É o consumidor que causa a poluição. Os industriais são apenas 

intermediários. Eles atendem a demanda dos consumidores ... Você tem que 

separar o econômico do físico.”249 (Milton Friedman)250 

“Tudo o que você tem é esse modelinho de transações que você trata como 

se fosse o todo, desconsiderando, de um lado, a dimensão física dos bens e serviços 

e, de outro, as dimensões morais, subordinando qualquer ideal de justiça aos 

lucros.”251 (Herman Daly)252 

Concepções frontalmente opostas como essas subsistem em quase todas as áreas da 

Economia, desde a sua denominação, que para os clássicos era a Economia Política e para 

os neoclássicos a Economia, tout court, ou a Economia Matemática. 

                                                                                                                                                     
“Conceito que pertence ao campo da ecologia e da administração e que se refere ao 

desenvolvimento de uma empresa, ramo industrial, região ou país, e que em seu processo não esgota os 
recursos naturais que consome nem danifica o meio ambiente de forma a comprometer o desenvolvimento 
dessa atividade no futuro.” (grifei) 
Note-se que, por essa interpretação, o desenvolvimento sustentável não pertence ao campo da economia. 
Esse fato, todavia, não é incomum. Dobb (1977) sublinha que o prestigiado ‘Palgrave’s Dictionary of 
Political Economy’ não inclui o verbete “capitalismo”. 
248 Pesquisando na Internet a grade curricular de dois dos mais conceituados cursos de graduação em 
Economia do país, os da UNICAMP e da UFRJ, verificou-se que apenas no último consta, como disciplina 
eletiva, ‘Economia e Meio Ambiente’. 
249 No original: “It’s the consumer that causes pollution. The Industrialists are just intermediaries. They meet 
the demand of consumers. ... You have to separate the economic from the physical point of view.”  
250 Apud Ravaioli, (1995, p. 11). 
251 No original: “All you’ve got is this little model of transactions which you treat as if it were the whole 
world, forgetting on the one hand the physical dimension of goods and services and on the other the moral 
dimension, subordinating all ideals of justice to profit.” 
252 Apud Ravaioli (1995, p. 28). 
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Existem inúmeras definições conceituais da Economia, reveladoras das profundas 

disparidades entre as visões dos economistas, sem paralelo em outros ramos da Ciência, 

acerca do objeto de suas investigações. Selecionei um pequeno elenco de algumas das mais 

representativas conceituações253:  

Say: “exposição da maneira como se formam, se distribuem e se consomem 

as riquezas.” 254 

Senior: “Economia política é a ciência que trata da 

natureza, da produção e da distribuição da riqueza.” 

Stuart Mill: “a natureza da riqueza, e as leis de sua produção e 

distribuição, incluindo, direta ou remotamente, o funcionamento de todas as causas 

pelas quais a condição da humanidade ... é tornar-se próspera ou não.”  

Marshall: “Economia é um estudo dos homens, tal como vivem, agem e 

pensam nos assuntos ordinários da vida. Mas diz respeito, principalmente, aos 

motivos que afetam, de um modo mais intenso e constante, a conduta do homem na 

parte comercial de sua vida.”  

Luxemburgo: “... a economia política tem por tarefa e objeto explicar as 

leis de formação, do desenvolvimento e da expansão do modo de produção 

capitalista ...” 255 

Robbins: “A Economia é a ciência que estuda o comportamento humano 

como uma relação entre objetivos e recursos escassos que possuem usos 

alternativos.” 256; 257 

                                                 
253 As citações foram obtidas nas suas fontes originais em Marshall (1996), Samuelson e Nordhaus (1990), 
Hicks (1976) e Luxemburgo (1978). As demais encontram-se na clássica obra de Schumpeter, a ‘História da 
Análise Econômica’ (1964, v. 2, p. 197 e 198) e em Andrade (1998, p. 4). 
254 No original: “exposition de la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses”. 
255 Na mesma obra, mais adiante, Rosa Luxemburgo afirma que “o último capítulo da doutrina da economia 
política é a revolução social do proletariado mundial” (Luxemburgo, 1978). 
256 No original: “Economics is the science which studies human behavior as a relationship between ends and 
scarce means which have alternative uses”. 
257 Como assinalado por Kolm (1986), a definição de Robbins exclui boa parte da análise keynesiana, no que 
concerne ao excesso de meios e abundância de recursos, inclusive do fator trabalho, gerando desemprego. 
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Hicks: “o objeto de estudo da economia se prende ao comportamento dos 

seres humanos nos negócios.”  

 Samuelson e Nordhaus: “A economia é o estudo de como as pessoas e a 

sociedade decidem empregar recursos escassos que poderiam ter utilizações 

alternativas, para produzir bens variados e para os distribuir para consumo, agora 

ou no futuro, entre as várias pessoas e grupos da sociedade.”   

Andrade (1998) observa que a própria definição da Ciência Econômica foi objeto de 

um reducionismo, à medida em que triunfava a Escola Neoclássica. Enquanto Malthus 

afirmava no início de ‘Princípios de Economia Política’, de 1820, que “a ciência da 

Economia Política assemelha-se mais às ciências éticas que à ciência da Matemática” 

(1996); Jevons, em 1871, afirmava : 

“... parece perfeitamente claro que a Economia, se acaso é uma Ciência, é 

uma Ciência Matemática” (1996).  

Segundo Schumpeter (1964), os primórdios da análise econômica encontram-se em 

‘A República’ de Platão e ‘Política’ e ‘Ética’ de Aristóteles. Sen (1989), contudo, aponta 

também como pioneira a obra ‘Arthasastra’, de Kautilya, ministro do imperador hindu 

Chandragupta, no século IV AC, onde se discutem a “ciência do governo” e a “ciência da 

riqueza”. 

Os fisiocratas do século XVIII sustentavam que todas as riquezas provinham da 

terra e assim consideravam que o único setor produtivo era a agricultura, inclusive o 

extrativismo. Expressão maior da Escola Fisiocrática, Quesnay sustentava que o produto 

total de uma nação era o produto de sua agricultura, sendo o comércio e a indústria 

ocupações estéreis258, incapazes de agregarem riqueza. Isso porque o setor primário é que 

fornece todas as matérias-primas necessárias às atividades dos demais. A Escola 

Fisiocrática preconizava que a sociedade deveria ser um espelho da natureza, obedecendo 

                                                                                                                                                     
Ramos (1993), destaca que Robbins diferenciou a Economia da Economia Política, restringindo a essa as 
considerações normativas e atribuindo àquela o caráter científico ou positivo. 
258 Politicamente prudente, em seu ‘Tableau Économique’, de 1758, Quesnay distinguiu o soberano, a nobreza 
e o clero da “classe estéril”, denominando-os “classe dos proprietários” (1996). 
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às leis naturais, de origem divina, entre as quais destacam-se a da propriedade e a da livre 

concorrência nos mercados (Faucheux e Nöel, 1995). 

David Ricardo, um dos mais influentes economistas de todos os tempos, traduziu a 

fragilidade dos conhecimentos científicos de sua época ao mencionar, por diversas vezes, 

na sua principal obra, ‘Princípios de Economia Política e Tributação’, de 1817, “as forças 

originais e indestrutíveis do solo”, além de explicar que “nada se dá em troca do uso do ar 

e da água, ou de quaisquer outros bens naturais existentes em quantidade ilimitada” 

(1996) (grifei). 

Malthus, em certo sentido, foi pioneiro na preocupação com a “sustentabilidade” do 

crescimento econômico, ao relacionar, em seu ‘Ensaio sobre a População’, de 1798, o 

crescimento demográfico com a limitação dos recursos naturais259 (Maimon, 1992a).  

Marx não se deteve no exame da questão ambiental. Em conhecida passagem do 

‘Capital’ a terra é apresentada como a “despensa original” dos humanos260 (1996). Os 

principais economistas marxistas do século XX, como Hilferding e Kalecki, tampouco 

dedicaram-se com maior vagar a esse tema. 

Os fundadores da Escola Neoclássica apagaram de seus modelos a menção à 

natureza. Assim, afirmava Say261: 

“As riquezas naturais são inesgotáveis, pois sem isso não as obteríamos 

gratuitamente. Não podendo ser multiplicadas nem esgotadas, elas não são o 

objeto das ciências econômicas.” 

                                                 
259 Na linguagem corrente “malthusiano”  tornou-se um epíteto, algo pejorativo, aplicado aos que preconizam 
o controle de natalidade ou aos que questionam a nonchalance dos apologistas do otimismo tecnológico, 
apontando as restrições físicas do planeta para absorver os resíduos crescentes  dos atuais padrões de consumo 
dos países mais ricos. O próprio Malthus, todavia, não era um “pessimista tecnológico”, eis que em seu 
‘Ensaio sobre o princípio da População’, cuja edição original data de 1798, intitulou o último capítulo de ‘De 
nossas esperanças racionais no que diz respeito ao melhoramento futuro da sociedade’. Ao final de sua obra, 
Malthus não se revela um pessimista: “examinando el estado de la sociedad en épocas anteriores y 
comparándolo con el presente, yo diría que los males que resultan del principio de la población han 
diminuído más que aumentado ... y no parece falto de razón esperar que aún diminuirán más.” (Malthus, 
1951, p. 533).   
260 No Livro Primeiro, Capítulo V. A insuficiência da visão marxista será examinada no Apêndice V, na seção 
A-V.2. 
261 Apud Passet (1979, p. 41) e Bensaïd (1999, p. 477). 
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Keynes, um dos maiores expoentes da Teoria Econômica do século XX, contribuiu 

negativamente para a questão ambiental, na opinião de Maimon (1992a), pois as suas 

políticas de crescimento da atividade econômica estimulavam o desperdício e não 

consideravam o longo prazo262. 

Faucheux e Nöel (1995) identificam a influência de quatro paradigmas263 que 

historicamente moldaram a visão econômica do meio ambiente: 

a) o primeiro concede a primazia à natureza;  

b) os dois seguintes privilegiam a física em detrimento da metafísica: 

primeiramente a mecânica, depois a termodinâmica; e  

c) o último teria o seu centro na biologia e na especificidade dos seres 

vivos.  

A primeira visão teria sua origem em uma concepção metafísica da natureza 

presente em Aristóteles. O filósofo grego distinguiu em ‘Política’ a Economia da 

Crematística264: a primeira, de cunho doméstico, ampliado até o nível da polis, visa à 

satisfação das necessidades e corresponde a um modo natural de aquisição das riquezas;  a 

Crematística, por sua vez, envolve transações comerciais além dos limites da polis, 

exigindo a criação de um instrumento - a moeda - que passou a ser um fim em si mesmo, o 

que foge à ordem natural265. Aristóteles recomendava que não se rompesse a “ordem 

natural”. Essa visão influenciou o pensamento da Escola Fisiocrática, tendo, de certa 

                                                 
262 Tornou-se célebre a sua boutade “no longo prazo estaremos todos mortos”. Hoje, tal perspectiva é vista de 
forma crítica como denotadora de ausência de solidariedade e até de irresponsabilidade para com as gerações 
vindouras. 
263 O formulador do conceito de paradigma no quadro das revoluções científicas, assim o definiu: 

“Considero paradigmas as realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum 
tempo, fornecem problemas e sugestões legítimas  para uma comunidade de praticantes de uma ciência.” 
(Kuhn, 1996)  
Segundo Andrade (1998, p. 22), Masterman identificou vinte e um sentidos diferentes na utilização do termo 
“paradigma” o que conduziu Blaug a preconizar que a expressão “deveria ser banida dos textos económicos”. 
Daly (1997a) propõe que, especialmente para o caso do debate sobre as interações entre os sistemas 
econômico e ecológico, seja utilizado o conceito schumpeteriano de “visão pré-analítica”. 
264 Da palavra grega ‘chrema’, que significa posse ou riqueza. 
265 Como se sabe, Aristóteles influenciou profundamente o pensamento medieval. A proibição da usura pela 
Igreja Católica e o desprezo às atividades comerciais, relegadas aos judeus, são em grande medida 
conseqüências da condenação aristotélica da crematística (Faucheux e Nöel, 1995). 
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forma, ressurgido em interpretações como a da ‘Hipótese Gaia’ de Lovelock266 e a da 

‘Deep Ecology’ 267. 

A ótica mecanicista aflora como decorrência da revolução científica do século 

XVII, especialmente o surgimento da Física newtoniana268. Uma das notáveis expressões 

dessa revolução foi Descartes que no seu ‘Discurso do Método’, de 1637, afirmou que o 

conhecimento da Física tornaria os homens “senhores e possuidores da natureza”269. O 

universo da mecânica newtoniana é totalmente quantificável, seus fenômenos são 

reversíveis e as possibilidades de crescimento são absolutas. Walras, um dos fundadores da 

Escola Neoclássica, buscou traduzir os princípios da mecânica para os fenômenos 

econômicos, concebendo a ciência econômica, não mais como a Economia Política de 

Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, mas como a Economia Matemática. Ormerod 

(1996) e Capra (1995), repetindo Georgescu-Roegen (1971)270, chamam a atenção para o 

                                                 
266 Gaia é o termo grego para a Deusa da Terra. A Hipótese Gaia, formulada por Lovelock em 1979, é uma 
teoria da Terra como organismo vivo, onde a evolução das espécies e seu ambiente natural estão estreitamente 
associados, uma vez que não apenas os organismos se adaptam ao ambiente físico, mas também com ele 
interagem, modificando o ambiente geoquímico segundo suas necessidades. Assim, os organismos 
influenciam e controlam o ambiente abiótico de diversas formas. (Lovelock, 1991) 
267 Cf. nota 59 adiante. 
268 A Revolução Científica no século XVII introduz o método científico (experimentação mais 
matematização). A ciência exige a capacidade de abstração sobre o que se observa. Newton unifica a Física da 
Terra com a Física do Céu - separadas na concepção aristotélica, para quem no Céu, morada dos deuses, 
predominava a perfeição, representada pelo círculo, enquanto a Física terrestre caracterizava-se pela 
desordem e por movimentos retilíneos - demonstrando as Leis universais da Mecânica e da Gravidade e 
criando o cálculo diferencial. Newton demonstra o movimento inercial, descrito originalmente por Galileu, e 
explica os movimentos dos corpos celestes a partir de suas leis. Com a formulação das Leis da Mecânica e da 
Gravidade e com a ferramenta do método científico, Newton mudou profundamente a compreensão e a 
atitude do ser humano diante do Universo e da natureza e suas leis assumiam como absolutas as dimensões do 
tempo e do espaço que a Física do século XX viria a relativizar. 
269 O trecho na Sexta Parte do Discurso é: 

“... tão logo adquiri algumas noções gerais relativas à Física ... elas me fizeram ver que é possível 
chegar a conhecimentos que sejam muito úteis à vida, e que, em vez dessa Filosofia especulativa que se 
ensina nas escolas, se pode encontrar uma outra prática, pela qual, conhecendo a força e as ações do fogo, 
da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam ... poderíamos empregá-los 
da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornar como que senhores e 
possuidores da natureza.” (Descartes, 1996) 
Engels, de certo modo, assume essa perspectiva em ‘Do socialismo utópico ao socialismo científico’, de 
1880: 
 “... o homem, ao tornar-se dono e senhor de suas próprias relações sociais, converte-se pela 
primeira vez em senhor consciente e efetivo da natureza” (Engels, 1962). 
270 Cf. Apêndice IV, seção A-IV.3. 
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fato de que o paradigma mecanicista, já totalmente superado na física, ainda predomina na 

economia271.  

A evolução da Física no final do século XIX e ao longo do século XX, em particular 

com a descoberta das Leis da Termodinâmica, influenciou o pensamento crítico de 

Georgescu-Roegen, e também, segundo Faucheux e Nöel, dos formuladores da ‘Escola de 

Londres’ como Pearce e Turner. Nessa perspectiva, considera-se que “em última análise, os 

recursos básicos de que o homem dispõe são matéria e energia, categorias essas cujo 

emprego e cuja conversão em artefatos úteis estão sujeitos a leis naturais do mundo físico, 

como as da termodinâmica” (Cavalcanti, 1993). 

Para a análise termodinâmica, o conceito de entropia é fundamental. Entropia 

representa a quantidade de energia que não pode se transformar em outras fontes de 

energia. Nos termos da Segunda Lei da Termodinâmica, toda transformação de energia 

implica uma degradação272. A entropia, assinalam Faucheux e Nöel (1995) é um indicador 

da quantidade de energia inutilizável contida em um sistema termodinâmico em um dado 

momento de sua evolução. Assim, a visão termodinâmica introduz o conceito da 

irreversibilidade de certos fenômenos, inexistente no paradigma mecanicista, bem como 

restrições relativas à capacidade de suporte dos ecossistemas e à substitutibilidade de bens 

de diferentes naturezas. Essa visão propicia a busca de uma maior eqüidade intertemporal.  

Finalmente, a visão influenciada pela biologia tem como principal referência os 

trabalhos de René Passet e alguns de seus discípulos, como Jean-Paul Maréchal; bem como, 

                                                 
271 É Jevons quem afirma, em 1871, que: 

“a Teoria da Economia ... sugere uma estreita analogia com a ciência da Mecânica Estática e 
verifica-se que as Leis de Troca se assemelham às Leis do Equilíbrio de uma alavanca”. (Jevons, 1996) 
Essa ótica esclarece a busca obsessiva dos neoclássicos em demonstrar que o estado “natural” dos mercados é 
o de equilíbrio, do qual são afastados seja por imperfeições, seja por externalidades, seja por intervenções do 
poder público. 
272 A compreensão dos fenômenos ligados ao ciclo energético é possível a partir do conhecimento das Leis da 
Termodinâmica. A Primeira Lei estabelece que a quantidade total de energia é conservada, ainda que haja 
mudança de forma. Em outras palavras: no universo não se cria, nem se destrói energia.  

A qualidade da energia é o conceito relacionado com o poder calorífico, que é a densidade da energia por 
peso. A qualidade de energia é medida pela quantidade de um tipo de energia necessário para desenvolver 
outro tipo, numa cadeia de transformações energéticas. Assim, a Segunda Lei da Termodinâmica estabelece 
que a transformação de calor em trabalho é sempre no sentido da melhor qualidade para a pior. A degradação 
do estado energético manifesta-se sob a forma de emissão de resíduos sobre o ambiente externo. 
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ainda, sob certos aspectos, Daly273. Essa perspectiva é influenciada tanto pelos trabalhos de 

Prigonine sobre a termodinâmica do não-equilíbrio ou as “estruturas dissipativas” como 

pela teoria evolucionista oriunda de Darwin.  

Passet (1979) desenvolve uma ampla análise crítica que, a partir 

da avaliação dos postulados da Escola Fisiocrática de Quesnay e Turgot, questiona as 

Escolas Clássica e Neoclássica. Nessa análise, o autor define a relação do homem com a 

natureza anteriormente à Revolução Industrial como de submissão. Com o advento dessa, 

sua atitude passa a ser de dominação. O pensamento econômico reflete a mudança 

evoluindo da Escola Fisiocrática, que postulava a predominância de uma Ordem Natural, 

para a Escola Clássica de Adam Smith e Ricardo que, desenvolvendo modelos de 

reprodução e a teoria do valor-trabalho, considera os recursos naturais como bens livres. 

Passet propõe superar a atitude de dominação na relação do homem com a natureza, 

substituindo-a por uma de integração, por meio de uma gestão prudente do patrimônio 

ambiental. Para ele, a Economia precisa passar por uma revolução epistemológica, assim 

como ocorreu com a Física após as descobertas ligadas à Relatividade e à Física Quântica. 

Propugna uma abordagem holística e multidisciplinar. Desenvolvimento, argumenta o 

autor, é mais do que simplesmente crescimento ou evolução quantitativa dos indicadores 

econômicos, possuindo também uma dimensão qualitativa. 

Essa perspectiva considera a instabilidade da vida e a necessidade de organizar a 

coevolução. Trata-se de uma abordagem oposta à cartesiana que busca analisar um 

conjunto a partir de seus componentes. Aqui, busca-se compreender os relacionamentos 

que os componentes mantêm entre si. Tais relações caracterizam uma organização ou 

estrutura em que o todo possui propriedades ausentes de seus componentes274 (Maréchal, 

1997). À visão fatalista da entropia é oposto o conceito de neguentropia, segundo o qual os 

ecossistemas lutam contra a entropia adotando novas formas de organização (Harribey, 

1998). A partir das descobertas da física do não-equilíbrio, desenvolvem-se conceitos como 

os de “pontos de bifurcação”, ou pontos de instabilidade em torno dos quais perturbações 

infinitesimais definem o destino de grandes sistemas (Maréchal, 1997). A irreversibilidade 

                                                 
273 Cf.  ‘On Economics as a Life Science’ (Daly, 1968). 
274 No Capítulo I, nota 108, abordagem semelhante foi feita com respeito à sinergia nos ecossistemas. 
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pode tornar-se criadora, como no conceito schumpeteriano de “destruição criadora” 

(Faucheux e Nöel, 1995). Assim, Norgaard (1988) estende o conceito de coevolução às 

interações entre os sistemas sócio-econômico e ecológico275, 276. 

3.1.3 o desenvolvimento sustentável 

Ao longo da história, numerosos e diversos têm sido os conceitos de 

desenvolvimento277. Assim também as suas relações com o meio ambiente, de conflito, 

indiferença, cooperação etc.  

A visão dos economistas neoclássicos sobre o desenvolvimento, partindo da 

constatação, ao final da 2ª Guerra Mundial, do atraso econômico de alguns países, era 

otimista quanto às possibilidades das desigualdades serem minoradas com o incremento do 

comércio internacional, por meio das “vantagens comparativas”. Nesse sentido, La Rovere 

(1992) classifica tal concepção como “evolucionista”. Rostow e Friedman afirmavam a 

possibilidade de um caminho “indolor”, desde que assegurada a acumulação mais rápida 

possível. No Brasil, os economistas do “milagre” econômico da ditadura apresentaram tal 

concepção sob a metáfora do bolo: “é preciso primeiro crescer para depois distribuir”.... 

A partir de 1950, tal visão passa a ser contestada pelos economistas da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe - CEPAL, como Prebish, cuja formulação 

apresenta a economia internacional dividida entre Centro e Periferia. Como resultado de 

uma repartição desigual dos frutos do progresso técnico e da deterioração dos termos de 

troca, existiria um desequilíbrio estrutural entre as nações centrais e as periféricas, com as 

primeiras crescendo a um ritmo mais acelerado. Assim, contrariamente à visão neoclássica, 

as desigualdades entre as diferentes nações estariam se acentuando e não reduzindo. 

Furtado, Sunkel e Paz sofisticaram a formulação teórica cepalina, conhecida como 

estruturalista, por incorporar como elementos de análise fatores institucionais, situados 

além da esfera do mercado. Sua visão é de que o conceito de desenvolvimento, embora 

compreenda o de crescimento, supera-o. 

                                                 
275 Apud Faucheux e Nöel (1995, p. 56). 
276 Uma abordagem próxima a essa perspectiva é feita por Romeiro e Salles Filho (1997). 
277 Esta subseção tem como referência principal o trabalho de La Rovere (1992). 
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A visão cepalina ou estruturalista foi criticada pelos formuladores da teoria da 

dependência278, como Theotônio dos Santos e Gunder Frank. Os cepalinos eram criticados 

por considerarem possível um “desenvolvimento nacional” impulsionado pela ação 

reformadora do Estado. Os dependentistas procuravam demonstrar que a dominação não se 

exercia apenas entre nações, mas entre classes no seio dessas nações..  

La Rovere (1992) ressalta que, tanto cepalinos como dependentistas, não 

questionaram as idéias de progresso e desenvolvimento, isto é, os modelos e os projetos de 

desenvolvimento tal como se apresentavam nos países mais ricos. Entretanto, a crise do 

desenvolvimento experimentada pelas nações do Norte - cujas características mais fortes 

são o desemprego, a destruição ambiental, o desperdício de recursos, a persistência de 

desigualdades sociais e regionais e uma crise de valores - conduziram ao questionamento 

desse padrão de civilização e à elaboração do conceito de ecodesenvolvimento, lançado por 

Strong. 

O ecodesenvolvimento procura estabelecer uma harmonia entre o homem e a 

natureza, sendo orientado para a satisfação das necessidades materiais e imateriais de toda a 

população e self-reliant, ou baseado na busca de soluções apropriadas para cada contexto 

histórico, cultural e ecológico a partir de decisões autônomas da população. As precedentes 

visões de cunho evolucionista são condenadas duplamente: por ser um projeto de 

desenvolvimento dificilmente sustentável e por não ser mais desejável. Assim, o 

ecodesenvolvimento incorpora uma dimensão ética e estética, normativa e qualitativa e não 

mais puramente quantitativa. 

As críticas feitas a tal formulação questionam, de um lado, a confiança na 

possibilidade do planejamento, de outro, sua viabilidade como projeto de transformação - 

quais seriam as forças sociais que o impulsionariam? - dentro da atual divisão internacional 

de trabalho. Indaga-se, entre outros pontos, como estaria assegurado um amplo controle 

popular sobre a definição de políticas de modo a que essas refletissem as necessidades da 

maioria. 

                                                 
278 As origens e as diversas vertentes da Teoria da Dependência estão didaticamente apresentadas em artigo de 
um de seus principais formuladores (dos Santos, 1994).  
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De todo modo, introduz-se, pela primeira vez, a preocupação com a 

sustentabilidade do processo de desenvolvimento. As cinco dimensões de sustentabilidade 

do ecodesenvolvimento são, segundo Sachs (1993): social, econômica, ecológica, espacial 

e cultural.  

Por sustentabilidade social entende-se um processo de desenvolvimento orientado 

pelo objetivo de construir outro tipo de sociedade, reduzindo as desigualdades sociais e 

abrangendo não apenas as necessidades materiais como as não-materiais.  

A sustentabilidade econômica é viabilizada por uma alocação e gestão mais 

eficiente dos recursos e está condicionada à superação de situações negativas hoje 

existentes como a desigualdade nas relações econômicas entre o Norte e o Sul, afetadas 

pelo serviço da dívida, relações de troca adversas, protecionismo e barreiras tecnológicas. 

Para alcançar-se a sustentabilidade ecológica, deve-se buscar: 

a) a intensificação do uso de recursos potenciais dos vários 

ecossistemas para propósitos socialmente válidos; 

b) a limitação do uso de combustíveis fósseis e de outros facilmente 

esgotáveis ou prejudiciais ao meio ambiente e sua substituição por recursos 

renováveis ou abundantes e inofensivos ambientalmente; 

c) a redução do volume de resíduos e de poluição, por meio de políticas de 

conservação e de reciclagem; 

d) a auto-limitação do consumo material pelos países ricos e pelas camadas 

sociais privilegiadas em todo o mundo; 

e) a intensificação da pesquisa de tecnologias limpas; e 

f) a definição das regras para uma adequada proteção ambiental, concepção 

dos aparelhos institucionais e escolha dos instrumentos econômicos, legais e 

administrativos necessários para o seu cumprimento. 
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A sustentabilidade espacial está associada ao equilíbrio na distribuição de atividades 

econômicas e assentamentos humanos entre o rural e o urbano, evitando-se concentração 

nas áreas metropolitanas, descentralizando-se a industrialização, com ênfase em novas 

tecnologias, particularmente relacionadas à biomassa, impedindo a destruição de 

ecossistemas frágeis, promovendo projetos de agricultura regenerativa operados por 

pequenos produtores e estabelecendo uma rede de reservas naturais e da biosfera de forma a 

proteger a biodiversidade.  

A sustentabilidade cultural envolve o respeito às especificidades de cada 

ecossistema, de cada cultura, de cada local. Assim, os processos de mudança ocorrem no 

contexto de uma continuidade cultural e traduzem-se em uma pluralidade de soluções 

particulares. 

A primeira formulação do conceito de desenvolvimento sustentável, segundo 

Harribey (1998), foi feita pela ‘International Union for the Conservation of Nature’- IUCN 

no início da década de 80. De todo modo, o conceito foi universalizado a partir de sua 

“oficialização” pelo Relatório da Comissão Brundtland, ‘Nosso Futuro Comum’, 

definindo-o como:  

“O desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem a suas 

próprias necessidades.” (CMMAD, 1988) 

Outra visão é apresentada por ONGs ambientalistas como a IUCN e o ‘World 

Wildlife Fund’ que conceituam desenvolvimento sustentável como: 

“Melhoria da qualidade da vida humana dentro da capacidade de suporte 

dos ecossistemas de apoio.” (Sheng, 1997) 

O desenvolvimento sustentável proposto pela Comissão Brundtland retoma as 

questões levantadas pelo ecodesenvolvimento, destacando um dever de solidariedade para 

com as gerações futuras. Trata-se, em síntese, do desenvolvimento que alia eficiência 

econômica, equidade social e prudência ecológica (Sachs, 1993). 

Contudo, como sói ocorrer em nosso país na esfera da vida pública, o 

desenvolvimento sustentável tem sido usado “para agrupar diferentes interesses e 
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múltiplas recomposições, assim, sob uma mesma denominação ampara-se diferentes 

conceitos e práticas” (Maimon, 1992a). 

Numerosas críticas têm sido formuladas ao conceito de desenvolvimento 

sustentável, particularmente pelos adeptos de uma visão mais “conservacionista” que 

“desenvolvimentista”. Assim, para Daly (1990), a expressão “crescimento sustentável”, 

aplicada à economia, é um oxímoro; salientando, contudo, que refere-se a “crescimento” e 

não a “desenvolvimento” e ressaltando que “desenvolvimento sustentável” só faz sentido se 

compreendido como “desenvolvimento sem crescimento”. Conclusão divergente tem o 

estudo de Parikh et al. (1994) que afirma que “o crescimento econômico é desejável não 

apenas para mitigar o sofrimento dos pobres e elevar seu padrão de vida como também 

para reduzir a degradação ambiental que é causada pela pobreza”. 

O desenvolvimento sustentável é, para Cavalcanti (1993), uma “contradição de 

palavras”, uma vez que “tal coisa não existe”. Esse autor, apoiando-se na Segunda Lei da 

Termodinâmica, afirma que parte da energia transformada pelo processo econômico é 

definitivamente dissipada. Assim, “qualquer desenvolvimento no sentido de aumento do 

produto implica, de algum modo, na perda de recursos naturais, ou seja, decrescimento da 

produtividade natural do ecossistema” (Cavalcanti, 1993). 

Uma crítica global ao Relatório Brundtland é proposta por Martinez-Alier (1998), 

segundo o qual a “crença de que a pobreza pode ser eliminada pelo crescimento econômico 

geral, e não pela redistribuição, pode ser ecologicamente contraproducente”.  

Grande parte da polêmica reside no que de fato se entende por “sustentabilidade”. 

Como será visto, na próxima subseção, as diferentes escolas de pensamento econômico 

interpretam-na de forma muito diversificada.  

3.1.4 as visões econômicas contemporâneas do meio 

ambiente 

Diversos autores têm procurado apresentar classificações esquemáticas dos 

principais enfoques econômicos contemporâneos  acerca do meio ambiente. Na realidade, a 

par de algumas nítidas divergências de pressupostos ideológicos e teóricos, existem tênues 

nuances entre diversos autores, não classificáveis de forma absolutamente rigorosa em 
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alguma categoria específica. Igualmente, existirão autores ecléticos que esposarão 

conceitos apresentados como característicos de mais de uma dessas visões. Não obstante, 

parece-me didático o estabelecimento de alguma identificação entre as várias “escolas” 

representativas das diversas visões econômicas do meio ambiente. Tolmasquim279 identifica 

quatro perspectivas, Maimon (1992a) três e Harribey (1998) duas.  

Iniciando pelo último, o autor francês distingue a ‘Economia do Meio Ambiente’ e a 

‘Economia no Meio Ambiente’280 (grifos meus). Na economia do meio ambiente, a biosfera 

está submetida ao homem, como esse à economia; na economia no meio ambiente, como o 

próprio nome indica, o sistema econômico está inserido dentro do contexto do sistema 

natural. 

Maimon estabelece as fronteiras entre a Economia Convencional ou Escola da 

Eficiência Econômica, a Economia Neoclássica do Meio Ambiente - EMA e a Economia 

Ecológica - EE. Ademais dessas três perspectivas, Tolmasquim considera a existência de 

uma Escola Conservacionista ou ‘Deep Ecology’. Note-se que sua classificação é distinta 

da esboçada por Faucheux e Nöel (1995)281. 

A Tabela III - 1, a seguir, sintetiza algumas entre as principais características dessas 

“Escolas”. 

                                                 
279 Cf. Notas de Aula no Programa de Mestrado em Planejamento Ambiental da COPPE-UFRJ (Tolmasquim, 
1996a). 
280 No original: “économie de l’environnement” e “économie dans l’environnement”.  
281 Cf. subseção 3.1.2. 
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Tabela III -1 - Principais visões econômicas do meio ambiente 

 Economia 
Convencional 

Escola 
Conservacionista 

Economia do Meio 
Ambiente 

Economia 
Ecológica 

Matriz Tecnocêntrica Ecocêntrica Antropocêntrica Antropocêntrica
282 

Sustentabilidade Muito fraca Muito forte Fraca283 Forte 

Principal  
objetivo 

Eficiência 
econômica 

Conservação da 
natureza 

Desenvolvimento 
sustentável 

“Saúde 
econômica e 
ecológica 
global” 284 

Instrumental Economia 
Neoclássica 

Ciências Naturais Economia 
Neoclássica 
adaptada 

Pluralista e 
eclético285 

Característica  Quase perfeita 
substituição 
entre o capital 
natural e 
outras formas 
de capital 

Rejeitam a 
utilização mesmo 
que sustentável dos 
ativos naturais 

Introduz dimensões 
ambientais dentro 
do arcabouço 
teórico da 
economia 
convencional 

Postula uma 
nova 
representação 
teórica da 
atividade 
econômica a 
partir de 
conceitos das 
ciências naturais 

 

Por essa Tabela, visualizam-se as diferenças de perspectivas no que concerne à 

compreensão da sustentabilidade, aos objetivos e ao instrumental utilizado. Parafraseando 

Boulding, além da visão do cowboy e da do astronauta, representadas, respectivamente 

pelas Economia Convencional e pela Economia Ecológica, teríamos na Economia do Meio 

Ambiente a visão do piloto de jato que, embora consciente da finitude do planeta, não 

                                                 
282 Para Cavalcanti (1993), é biocêntrica. 
283 Não obstante, alguns autores vinculados a essa perspectiva, notadamente os da ‘Escola de Londres’ 
advogarem conceitos de sustentabilidade forte.  
284 Cf. Costanza (1994). 
 
285 Cf. Costanza, Perrings e Cleveland (1997). 
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consegue apreendê-la por ainda estar muito próximo do chão, que nessa metáfora é a 

própria teoria neoclássica. 

a Escola Convencional  

Essa Escola, de matriz tecnocêntrica286, guia-se pelo objetivo da eficiência 

econômica, em sua definição neoclássica. Postula um “otimismo tecnológico”, sustentando 

a quase perfeita substituição do capital natural por outras formas de capital. O otimismo é 

alicerçado na crença do progresso técnico ilimitado, ao ponto de que, sempre que um 

recurso exaurir-se, já se terá descoberto um substituto satisfatório. 

O modelo tradicional de representação do sistema econômico é circular: famílias  e 

firmas relacionam-se nos mercados de bens e de fatores, intercambiando bens e serviços 

por dinheiro, mediante os fluxos real e monetário287.  

Nessa perspectiva, é desnecessário qualquer esforço no sentido de internalizar os 

custos ambientais: esse papel cumpre ao mercado, via mecanismo de preços. Assim, 

Friedman afirma que os valores ecológicos podem encontrar seu lugar no mercado da 

mesma forma que qualquer outra demanda dos consumidores (Ravaioli, 1995). O mesmo 

expoente do monetarismo ortodoxo explicita a dissociação entre o mundo econômico e o 

mundo natural: 

“Veja-se o petróleo, por exemplo. Todos dizem que é um recurso escasso: 

fisicamente pode ser, mas economicamente não sabemos. Economicamente, existe 

mais petróleo hoje do que há cem anos atrás.”288 

Uma das expressões dessa visão é o denominado ‘Ambientalismo de Livre 

Mercado’289, cujas concepções são ilustradas pela seguinte passagem: 

                                                 
286 Apud Tolmasquim (1996a). Poder-se-ia também conceituá-la como “capitalcêntrica”. 
287 Um exemplo desse modelo consta de um dos mais tradicionais livros-texto brasileiros: ‘Introdução à 
Economia’ de Rossetti (1978, p. 193-195). Versão mais sofisticada, porém passível da mesma crítica, 
encontra-se em Castro e Lessa (1978, p. 31). Veja-se também Miller (1981, p. 2) 
288 Apud Ravaioli (1995, p. 33). No original: “Take oil, for example. Everyone says it’s a limited resource: 
physically it may be, but economically we don’t know. Economically there is more oil today than there was a 
hundred years ago.”  
289 Em inglês: ‘Free Market Environmentalism’. Sublinhe-se não há perfeita identificação retórica entre os 
autores que proclamam-se com essa visão e os monetaristas tradicionais; os primeiros constituindo uma 
espécie de força-tarefa especializada dos últimos, ambos coincidindo em seus referenciais. 
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“No coração do ambientalismo de livre mercado está um sistema de bem 

definidos direitos de propriedade dos recursos naturais. O ALM vê o ser humano 

como movido por interesses pessoais e o conhecimento como mais difundido que 

concentrado.” 290 (Anderson e Leal, 1991) 

Não se pode deixar de apontar a contradição de que exatamente os que definem - 

como Robbins291 - a economia como “ciência da escassez”, desconsiderem o fato objetivo 

de que os recursos naturais são escassos. 

a perspectiva Conservacionista 

A visão conservacionista, também chamada de ‘Ecologia Profunda’292, foi 

profundamente influenciada pela pregação neo-malthusiana do primeiro Relatório do Clube 

de Roma293 (Meadows et al., 1972). Partindo de uma postura ecocêntrica, tem como 

principal objetivo a sobrevivência dos seres vivos e postula um “crescimento zero”, de 

modo global, e, inclusive, uma redução da atividade econômica em setores de maior 

consumo de recursos naturais, rejeitando sua utilização, ainda que de modo sustentável. 

A Ecologia Profunda constitui uma visão mais filosófica que econômica, uma 

“ecosofia”, que concede direitos morais às espécies não-humanas, com uma “percepção da 

unidade fundamental da vida, na qual os seres humanos não são nem ‘sujeitos’ separados 

de um real reduzido a objeto, nem a medida de todas as coisas, mas integrados ao 

universo” (Unger, 1991). O homem não é o ‘Senhor da Natureza’, com direitos absolutos a 

utilizá-la segundo seus caprichos, mas apenas um de seus elementos e que deve respeitar as 

                                                 
290 No original: “At the heart of free market environmentalism is a system of well specified property rights to 
natural resources. FME views man as self-interested and knowledge as diffuse rather than concentrated.” 
291 Cf. subseção 3.1.2. 
292 No inglês: ‘Deep Ecology’. Segundo Capra (1996), o filósofo norueguês Arne Naess propôs a distinção 
entre a “ecologia rasa” ou “ecologia superficial”, antropocêntrica, e a “ecologia profunda”, que reconhece no 
ser humano apenas como “um fio particular na teia da vida”. 
293 ‘Limites do Crescimento’ preconizava um “conjunto mínimo de exigências para se ter o estado de 
equilíbrio global”, entre elas:  “1. A fonte de capital e a população devem ser constantes em tamanho; 2. 
Todas as taxas de aplicação de recursos e de produção - nascimentos, mortes, investimentos e depreciação - 
devem ser mantidas dentro de um mínimo; e 3. Os níveis de capital e de população e a sua proporção devem 
ser fixados de acordo com os valores da sociedade.” (Meadows et al., 1972) Embora duramente criticado 
pelos partidários do “otimismo tecnológico” e mesmo tendo tido muitas de suas previsões desmentidas pelos 
acontecimentos posteriores, é inegável que o Relatório exerceu profunda influência na reflexão sobre a 
interação entre economia e meio ambiente. 
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suas leis. Como preconiza Commoner (1972): “a natureza tem sempre razão” 294. O 

imperativo ético da preservação ambiental deve-se à natureza em si, e não à satisfação do 

bem-estar das gerações presentes ou futuras (Faucheux e Nöel, 1995). 

Embora não se possa etiquetá-lo como pertencente à essa Escola, a seguinte 

definição de Georgescu-Roegen295 é bastante ilustrativa do pensamento conservacionista:  

“Conservação significa reduzir o consumo ao ponto da utilização mínima 

dos recursos vitais com uma razoável possibilidade de sobrevivência para a raça 

humana.”296 

Da mesma forma, a “economia do estado estável”297 proposta por Daly (1977) 

encontra-se muito próxima dessa conceituação. Essa economia teria quatro características: 

a) população humana constante; 

b) estoque constante de artefatos; 

c) os níveis em que os itens precedentes são mantidos constantes são 

suficientes para assegurar uma qualidade de vida boa e sustentável por um longo 

período; e 

d) os níveis de utilização de matéria e energia com os quais os dois 

primeiros itens são mantidos constantes são os menores possíveis. 

A crítica à confiança irrestrita no desenvolvimento tecnológico é elemento 

importante dessa visão: 

“Aqueles que acreditam nos milagres da tecnologia não parecem 

compreender que não existe nenhuma nova receita para a obtenção de energia e 

                                                 
294 Apud Faucheux e Nöel (1995, p. 27) e Tietenberg (1994, p.19). No original: “Nature knows best”. 
Commoner denomina esse enunciado a ‘Terceira Lei da Ecologia’. 
295 Apud Ravaioli (1995, p. 55). 
296 No original: “Conservation means reducing consumption to the point where we use the minimum vital 
resources with a reasonable possibility of survival for the human race”. 
297 No original: “steady-state economics”. 



168 

matérias-primas além daquelas disponíveis em nosso sistema solar.” (Georgescu-

Roegen)298  

A perspectiva da Ecologia Profunda é duramente criticada por Maréchal (1997) que 

afirma que o igualitarismo biocêntrico pode conduzir ao “pior dos totalitarismos”, além de 

estar marcado por duas grandes contradições: primeiramente, ao reconhecer-se direitos 

iguais a todas as espécies, estar-se-ia negando o direito de destruir formas de vida que 

ameaçam a vida humana, como o bacilo de Koch ou o vírus da SIDA; igualmente, ao 

enunciar que a natureza é a única fonte de valores - e não Deus ou os homens -, esquecem-

se de que os valores somente existem porque nós, humanos, os reconhecemos. 

a Economia do Meio Ambiente 

A visão hegemônica hoje, tanto nos meios acadêmicos quanto no seio das 

organizações governamentais, internacionais e nas instituições multilaterais de crédito é a 

da Economia do Meio Ambiente299. A EMA desenvolveu-se a partir da aplicação aos 

problemas ambientais dos instrumentos de análise proporcionados pela teoria neoclássica 

que é, assim, adaptada sem uma crítica sistematizada aos seus fundamentos. A EMA tem 

alcançado abundante produção teórica e formulado diversas propostas de instrumentos para 

as políticas públicas ambientais, os quais serão apresentados na subseção 3.3.1, bem como 

no Apêndice III. Uma das principais razões de sua hegemonia seria, na opinião de Romeiro, 

Reydon e Leonardi (1997), a dificuldade das abordagens alternativas, por sua natureza 

multidisciplinar, na formulação de instrumentos de política ambiental facilmente 

manejáveis. 

Existem diversas gradações do conceito de sustentabilidade entre os autores 

associados à essa Escola. A ‘Sustentabilidade Fraca’ admite que o capital natural possa ser 

                                                 
298 Apud Ravaioli (1995, p. 55). No original: “those who believe in the miracles of tecnology don’t seem to 
understand that there is no new recipe for providing extra energy and materials beyond those available in our 
solar system”. 
299 Os livros-texto dos centros universitários anglo-saxões inicialmente tratavam de ‘Natural Resource 
Eeconomics’ (Economia dos Recursos Naturais), evoluindo posteriormente para ‘Environment Economics’ 
(Economia do Meio Ambiente), existindo ainda os que combinam as duas denominações. De forma geral, 
considera-se que a Economia dos Recursos Naturais limita-se a estudos de otimização da utilização 
econômica desses recursos, tendo como principal referência o trabalho de Hotelling (1931). 
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substituído por outras formas de capital na manutenção da ‘Renda Sustentável’300. A 

‘Sustentabilidade Forte’, opção geralmente adotada pelos autores identificados com a 

Economia Ecológica, também é advogada em alguns trabalhos da ‘Escola de Londres’301 e 

considera que, em alguns ecossistemas vitais, não se deve admitir a substituição do capital 

natural; ao contrário, devendo os mesmos ser objeto de investimentos (Victor, 1991; May, 

1995). Conforme o pressuposto de sustentabilidade adotado, diferentes técnicas de 

valoração serão empregadas, chegando muitas vezes a resultados bastante distantes302, o 

que afasta a hipótese dessas técnicas serem neutras. 

Impõe-se, contudo, precisar o que se compreende por capital natural. Trata-se, na 

visão neoclássica, de conceber os recursos ambientais como equivalentes aos ativos de 

capital artificial ou antrópico, de modo a incorporar tais recursos aos modelos econômicos 

de produção (Lima, 1999b). Victor (1991) relata que, embora a ‘Escola de Londres’ não 

ofereça uma definição formal de capital natural, seus trabalhos utilizam-no como sinônimo 

de estoques de recursos ambientais. Para Begossi (1997), o capital natural compreende os 

recursos não-renováveis, os renováveis e os serviços ambientais. Godard e Salles (1991) 

optam por considerar o meio ambiente um patrimônio, argumentando que enquanto a 

gestão do capital tem por objetivo o seu crescimento, a gestão do patrimônio visa à sua 

transmissão. 

Os instrumentos de análise teórica da EMA e os métodos de valoração que emprega 

serão apresentados na seção 3.3. 

a Economia Ecológica 

A Economia Ecológica é, na definição de Costanza (1994), “uma nova abordagem 

transdisciplinar que contempla toda a gama de inter-relacionamentos entre os sistemas 

                                                 
300 Esse conceito foi desenvolvido a partir da formulação de Hicks: “o valor máximo que se pode consumir 
durante uma semana e ainda continuar tão próspero no fim do período quanto estava no início” (Hicks, 
1946, apud Seroa da Motta e May, 1994, p. 183). 
301 A ‘Escola de Londres’ é o nome dado aos economistas associados aos trabalhos do ‘London Centre for 
Environmental Economics’, depois convertido no CSERGE - ‘Centre for Social and Economic Research on 
the Environment’ ligado às universidades ‘University College London’ e ‘University of East Anglia’. Os 
representantes mais conhecidos da Escola de Londres são David Pearce, Kerry Turner e Giles Atkinson.  
302 Cf. Capítulo IV, subseção 4.1.5. 
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econômico e ecológico”. Afirma que “a longo prazo, uma economia saudável só pode 

existir em simbiose com uma ecologia saudável”.   

A Economia Ecológica marca suas diferenças com a ‘Economia do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais’ por entender que, enquanto essa limita-se à aplicação dos 

instrumentos da economia neoclássica aos problemas ambientais, cumpre procurar mudar-

se o foco da análise dos recursos comercializados no sistema econômico para as bases 

biofísicas dos sistemas econômico e ecológico. A EE aceita e utiliza alguns conceitos e 

instrumentos da economia neoclássica do meio ambiente, mas também da ecologia 

tradicional, sem limitar-se a nenhum desses,  buscando na análise transdisciplinar uma nova 

forma de apreender as ligações entre o meio ambiente e a economia (Costanza, Perrings e 

Cleveland, 1997). Norgaard (1989) preconiza a adoção de um “pluralismo metodológico”.  

A Tabela III-2, abaixo, reproduzindo a matriz apresentada por Costanza (1994), 

indica como a EE procura ultrapassar os limites monísticos das disciplinas tradicionais. 

Tabela III-2 - A Economia Ecológica e as abordagens convencionais 

Para  

De 

Humano Não Humano 

Humano Economia Convencional Economia do Meio Ambiente 

Não Humano Economia dos Recursos Naturais Ecologia 
 

Conforme revela a matriz, a economia convencional trata da produção de humanos 

para humanos; as relações entre os ecossistemas e seus componentes - não humanos para 

não humanos - são o campo de análise da ecologia tradicional; os efeitos das atividades 

humanas sobre a natureza são objeto de exame da EMA; ao passo que os recursos 

econômicos proporcionados pela natureza para os humanos são investigados pela Economia 

dos Recursos Naturais. Enquanto as abordagens tradicionais limitam-se a seus 

compartimentos estanques, a Economia Ecológica examina todos os quatro quadrantes da 

matriz. 

Para a EE, o conceito de sustentabilidade corresponde ao de “uma relação entre 

sistemas humanos econômicos dinâmicos e sistemas ecológicos dinâmicos, orientada pelos 

seguintes requisitos: 
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a) que a vida humana possa continuar indefinidamente; 

b) que o ser humano possa crescer; 

c) que as culturas humanas possam se desenvolver; desde que 

d) os efeitos das atividades humanas permaneçam dentro de limites que 

impeçam a destruição da diversidade e da complexidade do contexto ambiental.” 

(Costanza e Bartholomew, 1991)303 

Conforme sublinha Norgaard (1993), a sustentabilidade é menos um problema de 

eficiência alocativa e mais um problema de eqüidade com as futuras gerações. 

A EE preconiza a adoção do princípio de precaução que “representa um tipo de 

inovação institucional capaz de impor restrições suficientemente severas à atual 

racionalidade econômica, submetendo-a a uma nova racionalidade baseada em valores 

culturais distintas” (Romeiro, 1999). 

Deve ser registrada a importância que a EE atribui à contabilidade ambiental e à 

manutenção dos estoques de capital natural, como uma “condição mínima de prudência” e 

a sua compreensão de que “o valor econômico dos ecossistemas está ligado a seu papel 

físico, químico e biológico, tanto no sistema global a longo prazo quanto naquele a curto 

prazo” (Costanza, 1994). 

Para Daly (1992), os principais objetivos da EE são:  

a) avaliar e assegurar que a escala das atividades humanas na biosfera 

seja ecologicamente sustentável; 

b) distribuir com justiça os recursos e os direitos de propriedade, tanto 

entre a atual geração de humanos, como entre essa e as futuras gerações, e também 

entre os humanos e outras espécies; e 

c) alocar eficientemente os recursos, com as restrições indicadas nos 

dois itens acima, incluindo recursos comercializados e não-comercializados, 

especialmente o capital natural e os serviços dos ecossistemas. 

                                                 
303 Apud Cavalcanti (1993, p. 90). 
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A Economia Ecológica, embora reconheça a utilidade do mercado em promover a 

alocação ótima dos recursos, afirma que, por si, o mercado é um instrumento limitado, 

incapaz, por exemplo, de solucionar os problemas de escala e de distribuição304.  Assim, 

Norgaard (1997b) questiona a visão apresentada por Friedman de que os preços de mercado 

constituiriam uma evidência da real disponibilidade de recursos e serviços ambientais, 

obtemperando que os preços são também afetados por outras variáveis como a distribuição, 

as instituições e o conhecimento humano. 

Em 1989, foi fundada a ‘International Society for Ecological Economics’ - ISEE, e 

iniciada a publicação da revista mensal ‘Ecological Economics’. A ISEE tem desenvolvido 

atividades em várias regiões do mundo, embora ainda não conte com significativa 

divulgação no Brasil. 

A Economia Ecológica não é, todavia, um território claramente demarcado, com 

suas fronteiras, postulados e instrumentais precisamente definidos. Ao contrário, como 

assinala Godard: 

“O que chamamos ‘economia ecológica’ não representa hoje uma doutrina 

ou teoria unificada, mas uma corrente, em cujo seio encontram-se coisas bastante 

diversas ... Eu diria que existem dois aspectos característicos. A maioria dos 

economistas associados à essa corrente não está satisfeita, por esse ou aquele 

motivo, com certas concepções econômicas que formam os postulados da teoria 

‘mainstream’ ... O segundo traço é o seguinte: é a vontade de repensar as 

categorias econômicas a partir das lições retiradas das ciências naturais no século 

XX.” 305 (Godard, 1996) 

Esse autor preconiza não a criação não de “uma economia ecológica mas [de] uma 

nova socioeconomia do meio ambiente.”  

                                                 
304 Cf. Daly apud Ravaioli (1995, p. 40-41). 
305 No original: “Ce qu’on appelle ‘économie écologique’ ne répresente pas aujoud’hui une doctrine ou une 
théorie unifiée, mais un courant, et dans ce courant on trouve des choses très diverses. ... Je dirais qu’il y a 
deux aspects caractéristiques. La plupart des économistes qui interviennent dans ce courant sont peu 
satisfaits, à un titre ou à un autre, de certaines conceptions économiques qui forment des postulats de la 
théorie ‘mainstream’ ... Le deuxième trait est le suivant: c’est la volonté de repenser les catégories 
économiques à partir d es leçons issues du développement des sciences de la nature au vingtième siècle.” 
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Um amplo estudo de Martinez-Alier (1990) identificou as raízes da visão hoje 

conhecida como Economia Ecológica nos trabalhos de cientistas como Serhii Podolinsky 

(1850-91), Popper-Lynkeus (1838-1921) e Frederick Soddy (1877-1956).  

 

Sustentabilidade Fraca e Sustentabilidade Forte 

Os modernos neoclássicos desenvolveram o conceito da “Sustentabilidade Fraca”, 

garantindo-se a manutenção do estoque total de capital, não importando se o capital natural 

é destruído e substituído por capital artificial. A sustentabilidade fraca deriva dos modelos 

de equilíbrio geral walrasianos. 

A Sustentabilidade Fraca distingue: 

Km  o capital produzido pelo homem ou capital antrópico; 

Kr    os recursos naturais renováveis; e 

Knr  os recursos não renováveis, 

sendo:   

K = Km + Kr + Knr 

A taxa de poupança s deve permitir a renovação de Km e compensar uma 

diminuição de Knr. 

Pearce e Atkinson (1993) construíram um Indicador de Sustentabilidade Z, definido 

como segue:  

Z = (S / Y) – (δ m Km / Y) - (δn Kn / Y) 

sendo 

S a poupança bruta; 

Y o produto; 

δ  a depreciação de capital; 
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Km  o capital antrópico; e 

Kn  o capital natural. 

Trata-se de um conceito de sustentabilidade fraca, admitindo a 

substituição entre o capital antrópico e o natural. Embora os autores reconheçam 

que parcela do capital natural é insubstituível por capital antrópico, argumentam 

que o seu indicador é útil pois revela que, mesmo sob os pressupostos de 

sustentabilidade fraca, as economias de muitos países possuem indicadores 

negativos, o que denota a necessidade de importantes mudanças de rumo. 

Na Sustentabilidade Forte (Pearce e Warford, 1993), 

K = Km + Kh + Kn + Kn* 

sendo: 

Km  o capital produzido pelo homem; 

Kh   o capital humano; 

Kn   o capital natural substituível; e  

Kn*  o capital natural crítico ou insubstituível. 

Acerca da distinção entre Kn e Kn*, Tietenberg (1994) assinala que nem todas as 

formas de capital natural são iguais; como exemplo, indica que ar e água são indispensáveis 

à vida e certos minerais não306.  

Outra classificação é apresentada por Turner (1993) que registra quatro fórmulas de 

sustentabilidade, mencionando Kc o capital cultural e Ke o capital ético ou moral. 

Na crítica global que fazem à economia neoclássica, Hollis e Nell (1977) observam 

que sequer trabalho e capital são perfeitamente substituíveis. 

                                                 
306 De igual modo, Victor, Hanna e Kubursi (1995) indicam que existem restrições biofísicas para o 
desenvolvimento sustentável em escala planetária: água, ar, material genético e espaço, sendo que para as três 
primeiras não há substitutos. 
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Hueting307 propõe para a sustentabilidade o estabelecimento a priori de metas 

ambientais em termos físicos, que se tentarão atingir com o menor custo econômico. 

Enquanto a Escola de Londres sustenta que as restrições devem ser estabelecidas a partir 

das preferências individuais, Daly advoga que sejam absolutas (Faucheux e Nöel, 1995). 

Norton, Costanza e Bishop (1998) argumentam que a sustentabilidade é um problema de 

longo prazo e que a longo prazo as preferências dos indivíduos são modificadas por fatores 

culturais, educacionais, tecnológicos etc. Por conseguinte, não é adequado basear a 

estimativa de sustentabilidade nas preferências individuais. 

Na visão de Bromley (1998): 

 “... a sustentabilidade, para ser operacional, requer uma ordem 

previamente construída baseada em direitos das futuras gerações e deveres para as 

atuais, que assumem uma posição ditatorial acerca das condições que serão 

transmitidas às futuras gerações”308. 

A sustentabilidade ecológica pressupõe a manutenção de equivalência entre as 

entradas e saídas de materiais e energia do sistema. Como define Goodland (1997), 

“sustentabilidade significa que a capacidade de absorção do meio ambiente na assimilação 

de dejetos não pode ser excedida”, além do que as taxas de exploração dos recursos 

renováveis não devem exceder as taxas de regeneração. Costanza (1994) preconiza uma 

norma de constância do capital natural total como uma condição mínima de prudência com 

o fim de assegurar a sustentabilidade.  

Para Wackernagel e Rees (1997), a constância do capital natural não deve ser 

medida em termos monetários, pois fluxos estáveis de renda podem decorrer de preços 

marginais crescentes para recursos cujos estoques são decrescentes. Tais autores propõem a 

medição biofísica do capital natural, utilizando o conceito de “pegada ecológica”309, 

definida como a capacidade de suporte apropriada de uma economia, ou seja, a capacidade 

ecológica necessária para sustentar essa economia.. 

                                                 
307 Apud Harribey (1998, p. 81). 
308 No original: “... sustainability, to be operational, requires a prior constructed order predicated upon 
rights for future persons and duties for those now living who sit in a position as dictator over the settings and 
circumstances that will be passed on to future persons.” 
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Demais dessas visões, convém mencionar a posição que poderia ser denominada 

‘Sustentabilidade Zero’, assim expressa por Milton Friedman310: 

“Se nós formos longe demais, o mercado irá nos deter, via mecanismo de 

preços.”311 

A revista ‘Ecological Economics’ promoveu um fórum a propósito da crítica feita 

por Georgescu-Roegen ao conceito de sustentabilidade apresentado por Solow e Stiglitz. 

De fato, Solow (1974)312, utilizando as tradicionais funções de produção Cobb-Douglas313, 

e pressupondo a plena substitubilidade entre os recursos naturais e outros fatores de 

produção, afirmou que “o mundo pode continuar sem recursos naturais”314. Em sua 

resposta à crítica de Daly, Stiglitz (1997) afirma que os modelos analíticos propostos por 

ele e por Solow têm um horizonte de médio prazo (50-60 anos) e para esse intervalo 

temporal, são plenamente válidos. Tal argumento, infelizmente, não é tranqüilizador quanto 

à própria sustentabilidade da vida em grande parte do planeta, haja vista a perspectiva de 

aquecimento global e mudança no clima se mantidos nos próximos 30 anos o presente 

ritmo de crescimento econômico global. Opschoor (1997) questiona esse prazo de 50-60 

anos e afirma que Solow e Stiglitz continuam com a esperança de que as inovações 

tecnológicas reduzirão o consumo de recursos naturais por unidade de produção, bem como 

na possibilidade de substituição dos recursos naturais consumidos por bens produzidos pelo 

homem. 

Em suma, considerando as diferentes compreensões do conceito de sustentabilidade 

e particularmente as citadas observações de Godard e Salles (1991) acerca da distinção 

entre patrimônio ambiental e capital natural, recomenda-se que o Tribunal de Contas da 

                                                                                                                                                     
309 No original: “ecological footprint”. 
310 Apud Ravaioli (1995, p. 64). 
311 No original: “If we go too far the market will stop us through the price mechanism”. Norgaard (1997b) 
mostra que:  
 “... preços são flexíveis, sistêmicos e relacionados com a distribuição dos recursos e gostos, 
instituições, conhecimento humano dos recursos e tecnologias e com as expectativas a respeito de cada um 
desses pontos no futuro.” 
312 Apud Daly (1997b, p. 261). 
313 Cf. Apêndice IV, seção A-IV.4. 
314 No original: “the world can, in effect, get along without natural resources”. 
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União adote o conceito de “sustentabilidade forte” preconizado pela Economia Ecológica., 

o que é coerente com a sua estratégia exposta no Capítulo I, na seção 1.2. 

necessidade da valoração e incomensurabilidade 

Um raciocínio recorrente acerca das dificuldades de valoração do meio ambiente 

propugna que não há sentido em valorar algo cujo valor é infinito. Sendo insubstituível, um 

determinado ativo ambiental cuja degradação houvesse sido valorada por determinada 

quantia monetária, jamais poderia ser reconstituído mediante o pagamento de indenização 

equivalente ou mesmo maior. Assim, o valor da indenização sempre seria inferior ao valor 

efetivo. Ainda que não aplicável a todos os bens ambientais ou hipóteses de danos, o 

argumento poderia ser invocado em situações como a extinção de espécies ou danos 

irreversíveis a paisagens. Ademais, encontra-se freqüentemente amparado em convicções 

de natureza religiosa ou ética. Há um interessante paralelo entre essa visão e a dos juristas 

que, na primeira metade do século, argumentavam que o dano moral não poderia ser 

indenizado, pois “a honra não tem preço” 315. Os processos de valoração, no entanto, não 

encontram-se isentos de consideráveis restrições de cunho ético316. Por ora, cuidar-se-á, 

brevemente, de apresentar a posição dos economistas que advogam a necessidade de 

realizar a valoração e a dos que sustentam a incomensurabilidade dos ativos ambientais. 

Malgrado as sensíveis diferenças de abordagem entre a EMA e a EE, configura-se 

uma área de consenso quanto à necessidade da valoração do meio ambiente.  

Existem, no entanto, exceções como Vatn e Bromley (1995), para quem, “valorar 

os bens e serviços ambientais não é necessário nem suficiente para a adoção de escolhas 

coerentes e consistentes acerca do meio ambiente” 317. Algumas das principais resistências 

ao processo de valoração situam-se entre os defensores da perspectiva da ‘Ecologia 

Profunda’, com reduzida influência, que argumentam que certos valores são inestimáveis 

ou que, na expressão de Cavalcanti (1993), “atribuir preço a uma espécie em extinção é tão 

cínico quanto fazer a mesma coisa com um ser humano”.  

                                                 
315 Cf. Capítulo II, subseção 2.1.7 , onde se apresenta uma síntese desse debate. 
316 Cf. Apêndice IV, seção A-IV.7. 
317 No original: “valuing of environmental goods and services is neither necessary nor sufficient for coherent 
and consistent choices about the environment”. 
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Entre os formuladores da Economia Ecológica existe uma diferença de posturas: 

Costanza considera válidos os exercícios de quantificação; Martinez-Alier sustenta a tese 

da incomensurabilidade. Patterson (1998) argumenta que sem uma teoria de valor não pode 

haver valoração na EE. Essa teoria ainda não foi adequadamente formulada. De um lado, a 

teoria do valor neoclássica foi afastada pela perspectiva biofísica; de outro, Georgescu-

Roegen criticou uma teoria estrita de valor-energia, argumentando que tanto a matéria, 

como a energia estão sujeitas à entropia. 

De acordo com Constanza (1994), “para alcançarmos a sustentabilidade, 

precisamos incorporar bens e serviços do ecossistema em nossa contabilidade econômica e 

o primeiro passo é atribuírem-se-lhe valores comparáveis àqueles dos bens e serviços 

econômicos”. O argumento, apresentado em Costanza et al. (1997), pode ser assim 

resumido: ainda que sem necessariamente exprimi-lo em termos monetários, 

conscientemente ou não, explicitamente ou não, utilizando-se ou não de técnicas 

apropriadas, valora-se o meio ambiente todos os dias em decisões de políticas públicas e de 

empresas; de modo que o ideal é proceder à valoração, com as devidas ressalvas e os 

necessários cuidados quanto à limitação dos métodos existentes. Logo, para que os recursos 

naturais possam ser considerados na análise econômica de projetos torna-se imprescindível 

que possam ser estimados com valor monetário.   

Acerca das distorções acarretadas pela não contabilização dos custos ambientais, 

Heilbroner (1994) formula  a seguinte hipótese: 

a) existem dois métodos de produção de aço: um “limpo” e caro; outro 

barato e “sujo”. 

b) a lógica do mercado conduzirá os produtores a optar pelo método 

“sujo”; 

c) se, contudo, fossem contabilizados os custos de saúde e os de 

lavanderia decorrentes da poluição associada ao método “sujo”, o processo “limpo” 

seria o mais barato; 

d) a não consideração dos custos ambientais do ponto de vista da 

sociedade conduziu-a à opção menos eficiente. 
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Desse exemplo, Heilbroner conclui pela importância e necessidade da valoração do 

meio ambiente. 

Por sua vez, Martinez-Alier, Munda e O’Neill (1998) apontam a 

incomensurabilidade318 como um dos fundamentos da Economia Ecológica. A 

incomensurabilidade não implica incomparabilidade, mas a ausência de uma unidade 

comum de medida entre valores plurais319. Os autores apoiam-se na citação de Kapp 

(1983)320: 

“Custos e benefícios sociais devem ser considerados como fenômenos extra-

mercado; eles são deduzidos e acrescidos para a sociedade como um todo; são 

heterogêneos e não podem, nem sequer em princípio, ser comparados 

quantitativamente entre si e uns com outros.”321 

Para Martinez-Alier (1990) não há uma medida de valor aceitável para quantificar  

economicamente os fenômenos ecológicos. Segundo o autor, as medidas propostas são tão 

arbitrárias que não podem ser utilizadas como bases para políticas ambientais racionais. 

Como exemplo, aponta a impossibilidade de se conhecer a demanda futura total, pois não 

se pode, hoje, avaliar, sequer quantas gerações de humanos322 suceder-se-ão no planeta até 

que, em alguns bilhões de anos, o Sol deixe de proporcionar à Terra os aportes de energia 

necessários à continuidade da vida, tal como hoje usualmente entendida. O autor, contudo, 

não preconiza que as decisões obedeçam a uma lógica puramente ecológica, mas sim uma 

“politização” da economia e a utilização de modelos de decisão multi-critério.  

                                                 
318 Segundo os autores, um dos pioneiros na introdução do conceito de incomensurabilidade na discussão 
econômica foi Otto Neurath, na década de 1920, no debate acerca do planejamento em economias socialistas. 
319 Em um exemplo singelo: não somar uvas com abacaxis. O capital natural não é uma categoria homogênea 
e algumas funções ecossistêmicas são insubstituíveis. 
320 Apud Martinez-Alier, Munda e O’Neill (1998, p. 279-280). 
321 No original: “Social costs and social benefits have to be considered as extra-market phenomena; they are 
borne and accrue to society as a whole; they are heterogeneous and cannot be compared quantitatively 
among themselves and with each other, not even in principle”. 
322 E muito menos prever-se a dinâmica de crescimento populacional que indicaria quantos humanos estariam 
vivos em determinado momento no futuro. 
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Um compromisso entre os dois enfoques é realizado por Norgaard (1997a), que 

entende que “a valoração econômica racional não pode existir à parte de escolhas morais 

e da tomada de decisões políticas”323.  

No contexto do problema de quantificação do dano ambiental pelo Tribunal de 

Contas da União, não aplicar-se-ia o raciocínio da incomensurabilidade. De fato, para as 

hipóteses descritas no Capítulo I, na subseção 1.4.3, o dano deverá ser objeto de algum 

ressarcimento, ainda que os métodos de valoração sejam reconhecidamente imprecisos; 

caso contrário, prevaleceria a impunidade no tocante à reparação do débito. Todavia, no 

âmbito de outras ações do TCU na área ambiental, como a avaliação de políticas e 

programas ou auditorias concomitantes, a valoração não é indispensável, podendo se adotar 

as premissas da tese da incomensurabilidade. 

3.2 Fundamentos da análise neoclássica 

3.2.1 a controvérsia sobre o valor: trabalho ou utilidade? 

Como o que se investiga nessa tese é o problema da valoração, torna-se necessário 

examinar a controvérsia que a teoria econômica há séculos desenvolve acerca do valor. O 

valor não passa de um preço relativo, isto é, o preço de um produto em relação aos outros 

(Mill, 1996). Segundo Robinson (1964), “uma das grandes idéias metafísicas324 na 

Economia é a palavra ‘valor’”. A controvérsia sobre o valor sempre foi um debate central 

na teoria econômica. Para Myrdal (1997), “toda a história do pensamento econômico é 

marcada pela noção de que pelo recurso a operações estritamente lógicas é possível 

formular, baseando-se em observações empíricas, o conceito de uma espécie de ‘valor’ que 

é de alguma forma mais profundo do que o simples valor de troca ou preço”. Schumpeter 

(1964) sustenta que “o problema do valor deve sempre manter a posição primordial, como 

o principal instrumento de análise em qualquer teoria pura que funcione com um esquema 

racional”. 

                                                 
323 Essa visão será por mim desenvolvida no Apêndice IV, na seção A-IV.5. 
324 Para Robinson, “a característica principal de uma proposição metafísica é o fato de não poder ser 
comprovada” (1964). 



181 

Mister se torna distinguir o conceito econômico de valor de inúmeros outros 

significados do vocábulo, em disciplinas como o direito, a filosofia, a matemática etc.325. 

Assim, a valoração econômica de um ativo natural não deve ser interpretada como a 

investigação de seu valor absoluto, eis que o mesmo bem pode ser objeto de uma valoração 

ecológica, ou de uma valoração social, ou outra. Contudo, é a perspectiva econômica que 

tem prevalecido na definição de políticas públicas. 

A Escola Clássica, representada por Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, 

desenvolveu a teoria do valor-trabalho. Já a Escola Neoclássica optou pela teoria do valor-

utilidade. A teoria do valor-trabalho focaliza os aspectos sociais da produção e da troca de 

mercadorias, ao passo que a teoria do valor-utilidade restringe-se aos aspectos individuais 

da troca (Hunt, 1989). 

Na Antigüidade, Aristóteles distinguia valor de uso e valor de troca326, mas não 

oferece qualquer teoria de valor ou preço. Davanzati, em ‘Lezione della Moneta’, de 1588, 

comenta o paradoxo do valor: mercadorias extremamente úteis como a água possuem baixo 

valor de troca; ao passo que os diamantes têm-no alto327. Galiani, em ‘Della Moneta’, de 

1751, define valor como uma relação de equivalência subjetiva entre a quantidade de uma 

mercadoria e uma quantidade de outra mercadoria (Schumpeter, 1964). O mesmo Galiani 

coloca o trabalho como único fator de produção e a única circunstância “che dá valore alla 

cosa” 328. 

                                                 
325 Em sua obra dedicada à Crítica do Direito, Coelho (1983) apresenta preciosas elucidações: 

“Sem embargo de inúmeras teorias a respeito, hoje em dia há consenso quase unânime, em que os 
valores não têm expressão ôntica, isto é, eles não são, não consistem em algo, mas valem, e só se pode 
predicar sua existência como algo aderente ao ser, e não como alguma coisa que possua um ser. Assim 
sendo, se formos definir os valores, não os definimos propriamente, mas definimos o ser, a coisa a que os 
valores aderem, e assim eles dependem ontologicamente do ser. ... (omissis) 

Além dessa característica, que é basilar, os valores possuem outras, sobre as quais não há em geral 
consenso, mas pelo menos três delas podem ser mencionadas: a objetividade, a polaridade e a hierarquia. 

A objetividade é a conseqüência da primeira: se os valores são qualidades aderentes, eles são 
objetivos e, embora sua captação cognoscitiva ocorra mais emocionalmente do que racionalmente, eles não 
dependem das preferências individuais, pois existem antes, depois e fora dos indivíduos concretos.” (grifos no 
original) 
326 Em ‘Política’, I, 8-11; e ‘Ética’, V, 5. 
327 Segundo Samuelson, o célebre paradoxo do valor - diamante versus água - “esclarece-se mediante a 
distinção entre os conceitos de utilidade marginal e utilidade total ... Não é paradoxo que a utilidade total 
possa aumentar, enquanto a utilidade marginal diminui.” (Samuelson e Nordhaus, 1990). 
328 Apud Schumpeter (1964, v. I, p. 374). 
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Myrdal (1997) situa a origem da teoria do valor-trabalho em Locke, para quem “só 

o homem é vivo, a natureza é morta; só o trabalho do homem cria valores, a natureza é 

passiva”. 

Para Adam Smith, em 1776, “o trabalho é a medida real do valor de troca de todas 

as mercadorias”, pois “o preço real de cada coisa - ou seja, o que ela custa à pessoa que 

deseja adquiri-la - é o trabalho e o incômodo que custa a sua aquisição”. “O que é 

comprado com dinheiro ou com bens, é adquirido pelo trabalho, tanto quanto aquilo que 

adquirimos com o nosso próprio trabalho ... O  trabalho foi o primeiro preço, o dinheiro 

de compra original que foi pago por todas as coisas”. “O trabalho é a única medida 

universal e a única medida precisa de valor, ou seja, o único padrão através do qual 

podemos comparar os valores de mercadorias diferentes, em todos os tempos e em todos os 

lugares” (1996).  

Malthus desenvolveu essa linha de raciocínio, nos seus ‘Princípios de Economia 

Política’, de 1820: 

“Há, então, três tipos de valor: 1) valor de uso, ou a utilidade de um objeto; 

2) valor nominal de troca, ou o valor em dinheiro; 3) valor real de troca, ou o 

valor em bens de primeira necessidade e de conforto e em trabalho.” “Onde quer 

que haja lucros (e são muito raros os casos em que não há nenhum), o valor de 

uma mercadoria, ao ser trocada por trabalho, é invariavelmente maior que o 

trabalho nela empregado.” (1996) 

David Ricardo considerou que, embora o valor tivesse como pressuposto a utilidade 

- sem essa, um bem não teria porque ser comercializado - era o trabalho e não a utilidade 

que estabelecia o seu valor329. Karl Marx, a partir da teoria do valor-trabalho, deduziu as 

fórmulas da exploração do homem pelo homem no sistema capitalista. Para Marx, o 

produto industrial líquido é dividido em duas partes: o capital variável v igual à soma dos 

                                                 
329 Ricardo reconhecia como exceções a essa regra algumas mercadorias muito específicas como obras de 
arte, livros raros e “vinhos de qualidade peculiar”, cujo valor é determinado somente pela escassez, 
ressaltando que “essas mercadorias, no entanto, são uma parte muito pequena da massa de artigos 
diariamente trocados no mercado” (1996). 
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salários e a mais-valia s equivalente à soma do lucro líquido dos juros e dos aluguéis. A 

relação s / v constitui a taxa de exploração da força de trabalho pelo capital.  

Podolinsky tentou compatibilizar a teoria do valor-trabalho com uma visão 

termodinâmica do processo econômico (Cleveland, 1987). Sua contribuição, contudo, não 

foi incorporada ao ‘mainstream’ da escola marxista, que reproduziu, sob muitos aspectos o 

reducionismo neoclássico. Marxistas contemporâneos como Lange (1972) reconhecem as 

debilidades da teoria do valor-trabalho. Outros, como Hunt (1989) e Singer (1983) 

continuam a sustentá-la. A obra inovadora de Sraffa (1980) de certo modo reabilitou e 

atualizou as bases da teoria do valor-trabalho, enfrentando as complexas questões de 

definições de preços, lucros e salários no capitalismo contemporâneo. 

Uma radical ruptura com a tradição clássica ocorreu com Bentham que, em 1780330, 

apenas quatro anos após a publicação da ‘Riqueza das Nações’, proclamou que “todo valor 

está baseado na utilidade”.  

A utilidade é o nível de satisfação que uma pessoa tem ao consumir um bem ou ao 

exercer uma atividade, possuindo, assim, um importante componente psicológico331. Dessa 

forma, utilidade não é a capacidade de ser útil, é algo que produz prazer ou felicidade. 

Uma pioneira e clássica definição foi oferecida por Bentham332: 

“Por utilidade se entende aquela propriedade de qualquer objeto pela qual 

ele tende a produzir benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade ... ou ... evitar a 

ocorrência de dano, sofrimento, mal ou infelicidade para aquele cujo interesse está 

em consideração.”  

Bentham iniciou uma escola de pensamento, denominada utilitarismo, que é a 

matriz filosófica da economia neoclássica. Schumpeter (1964) identifica Jevons, Menger e 

                                                 
330 Em ‘An Introduction to the Principles of Morals and Legislation’ (apud Hunt, 1989, p. 149). Na edição em 
espanhol das obras de Bentham, o referido trecho consta de ‘La verdadera alarma’, de 1801 (Bentham, 
1965). 
331 O título do Capítulo 2 do livro de Jevons é ‘A Teoria do Prazer e do Sofrimento’. Da mesma forma, o 
Capítulo 2 da 1ª Parte de ‘The Economics of Welfare’, de Pigou, é denominado, freudianamente, ‘Desejos e 
Satisfações’. Pareto, em 1906, proclamou que “A Psicologia é, evidentemente, o fundamento da Economia 
Política e, de modo geral, de todas as Ciências Sociais.” (1996). 
332 Apud Jevons (1996, p. 70). 
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Walras333 como os líderes da “revolução” marginalista, apontando Bentham e James Mill 

como patronos da aliança entre economia e utilitarismo.  

A partir da filosofia utilitarista, Jevons concluiu: 

“A reflexão detida e a pesquisa levaram-me à opinião, de alguma forma 

inédita, de que o valor depende inteiramente da utilidade” (grifado no original) 

(1996). 

Para Robinson (1964), o conceito carece de precisão científica: 

“Utilidade é um conceito metafísico334 de circularidade impregnável: 

utilidade é a qualidade nos artigos que faz que os indivíduos os desejem comprar, e 

o fato dos indivíduos desejarem comprar artigos mostra que estes têm utilidade.” 

A expressão utilidade gera controvérsia, como reconheceu Pigou em 1920: 

“O dinheiro que um indivíduo está disposto a oferecer por um objeto é a 

medida direta, não da satisfação que ele obterá da coisa, mas da intensidade do 

seu desejo por ela. Essa distinção, óbvia quando declarada, foi de algum modo 

obscurecida para o estudante de língua inglesa pelo emprego do termo utilidade - 

que naturalmente conduz uma associação com satisfação - para representar a 

intensidade do desejo.”335 (1946) (grifei) 

Anteriormente, Pareto, em seu ‘Manual de Economia Política’, de 1906, identificara 

que o significado econômico da palavra utilidade é distinto do que tem na linguagem 

corrente, tendo proposto, sem êxito, substitui-la pelo vocábulo “ofelimidade”: 

“É assim que a morfina não é útil, no sentido comum da palavra, pois ela é 

nociva ao morfinômano; ao contrário, é útil, economicamente, pois satisfaz uma de 

suas necessidades, mesmo sendo esta malsã.” (1996) 

                                                 
333 Registre-se que a formação original de Jevons e de Walras era em Física, o que facilita a compreensão da 
sua interpretação mecanicista dos fenômenos econômicos. 
334 Cf. nota 91. 
335 No original: “The money which a person is prepared to offer for a thing measures directly, not the 
satisfaction he will get from the thing, but the intensity of his desire for it. This distinction, obvious when 
stated, has been somewhat obscured for English-speaking students by the employment of the term utility - 
which naturally carries an association with satisfaction - to represent intensity of desire”. 
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Tal citação constitui, para mim, uma importante chave para a compreensão das 

fragilidades da Economia Neoclássica no exame dos problemas ecológicos. Com efeito, do 

mesmo modo que a substância entorpecente malsã pode ser economicamente útil, certo 

nível de atividades ecologicamente insustentável poderá ser economicamente “eficiente”, 

na medida em que o “ótimo de poluição” considera principalmente aspectos de alocação 

econômica336, sem observar o conjunto dos condicionantes ecológicos de um “ótimo de 

atividade sustentável”. 

Walras, no ‘Compêndio dos Elementos de Economia Política Pura’337, critica tanto a 

concepção de valor baseada no trabalho, “uma afirmação gratuita”, quanto a do valor-

utilidade, localizando na raridade a origem do valor, citando como exemplo o ar, o vento, a 

luz solar e “muitas outras forças da natureza”, de indiscutível utilidade, mas sem valor 

porque “ilimitadas em quantidade” (1996). Esse autor, contudo, formulou, 

independentemente de Menger e Jevons, o princípio da utilidade marginal decrescente, um 

dos principais pilares do edifício neoclássico. Conforme sublinha Hunt (1989), o 

marginalismo permitiu que a visão utilitarista fosse formulada em termos de cálculo 

diferencial. Walras advogou a utilização da linguagem algébrica e das formulações 

matemáticas como capazes de transmitir de maneira “mais exata e mais clara” o conteúdo 

da ‘Economia Política Pura’. 

No seu Manual, Pareto rejeitou a discussão sobre o valor, conferindo maior 

importância à discussão sobre o equilíbrio econômico: 

“Não existe nenhuma entidade que se assemelhe a esta que os economistas 

literários denominam valor, e que seja objetivamente dependente de uma coisa, 

como o seria a densidade ou qualquer outra propriedade física dessa coisa.” 

(1996) (grifado no original) 

3.2.2 o desenvolvimento da Escola Neoclássica. 

Ao passo que a escola marxista desnudava o funcionamento do capitalismo e 

propugnava a sua superação, a ótica neoclássica apresentava-o, simultaneamente, como 

                                                 
336 Cf. Apêndice IV, seção A-IV.6, acerca da insustentabilidade ecológica da eficiência econômica. 
337 Versão abreviada dos ‘Elementos de Economia Pura’, cuja primeira edição data de 1874. 
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“natural”, dado o comportamento humano de buscar primeiramente o seu auto-interesse, e 

“ideal”, explicando que os eventuais resultados maléficos eram resultantes de perturbações 

negativas sobre o livre funcionamento do mercado, tais como a intervenção do Estado, 

regulamentações sociais e outras, tidas como indesejáveis e que deveriam ser, senão 

totalmente abolidas, minimizadas ao extremo. Poucas passagens sintetizam tão bem a 

filosofia de vida subjacente ao pensamento neoclássico quanto a seguinte de Milton 

Friedman em ‘Capitalismo e Liberdade’ (1977)338: 

 “Há poucas coisas capazes de minar tão completamente os próprios 

fundamentos de nossa sociedade livre quanto a aceitação, por parte dos dirigentes 

da empresa, de uma responsabilidade social outra que não a de fazer tanto 

dinheiro quanto for possível para os seus acionistas.”  

Não é surpreendente que essa se tenha tornado a versão “oficial” da ciência 

econômica nos países capitalistas. Ressalte-se que a Grande Depressão e o período que 

sucedeu a II Guerra Mundial propiciaram o surgimento de políticas intervencionistas de 

inspiração keynesiana, desprezadas, contudo, após a onda neoliberal das décadas de 1980 e 

1990. 

A análise microeconômica neoclássica é baseada em proposições sobre o 

comportamento dos indivíduos em resposta a alterações ambientais, como preços e 

quantidades ofertadas dos bens. Robbins (1932) definiu o ‘Homem Econômico Racional’ - 

HER como o homem que é coerente nas suas escolhas em termos de preferências339. O 

comportamento racional do indivíduo leva-o a procurar maximizar o seu bem-estar ou a sua 

utilidade líquida, isto é, o “saldo do prazer sobre a dor, ou ainda, da receita sobre os 

custos” (Simonsen & Cysne, 1995). Para tanto, define suas preferências ou indiferença 

entre as alternativas disponíveis e dentro de sua restrição orçamentária. Pressupõe-se: 

a) o pleno conhecimento da disponibilidade dos bens, de seus preços e 

de suas características; 

                                                 
338 Importantes historiadores do pensamento econômico como Hunt (1989) estabelecem claras distinções entre 
a Escola de Chicago, cujas origens identifica em Fréderic Bastiat e uma perspectiva neoclássica menos 
radical, que teria como precursor o trabalho de Stuart Mill e Marshall. 
339 Apud Andrade (1998, p. 10). Fonseca (1988) descreve como a escola neoclássica evoluiu do conceito de 
um Homo Oeconomicus psicológico para um Homo Oeconomicus lógico. 
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b)  escolhas coerentes; e 

c)  a “não saciedade’340. (Miller, 1981) 

A partir das utilidades individuais são estabelecidas curvas de indiferença 

representando todas as combinações de cestas de mercado que poderiam oferecer o mesmo 

nível de satisfação a uma pessoa. Por sua vez, as curvas de indiferença do mercado são a 

soma das curvas dos indivíduos que o compõem. 

Teoria do Equilíbrio Geral 

Com a “revolução marginalista”, o foco da análise econômica deixou de ser o 

crescimento para ser o equilíbrio, tema principal da obra de Walras e ideal a ser perseguido 

no conceito do ‘Ótimo de Pareto’. Walras desenvolveu  uma teoria do equilíbrio geral, cujo 

fundamento é a constatação de que os níveis de oferta e de demanda em determinado 

mercado são influenciados pelos preços dos outros mercados que, por sua vez, refletem os 

equilíbrios de suas respectivas curvas de oferta e de demanda, que igualmente são afetadas 

pelos demais. Assim, o equilíbrio deveria ocorrer simultaneamente em todos os mercados. 

Para Walras, os preços de equilíbrio refletiriam as utilidades das pessoas, maximizando a 

satisfação humana. O equilíbrio é alcançado como solução para um conjunto de equações 

marcando a definição dos preços em cada mercado e as recíprocas influências entre os 

mercados. Tal solução surge a partir de um processo de “tâtonnement”, no qual um papel 

essencial era desempenhado por um “leiloeiro”, responsável por anunciar os preços para 

compradores e vendedores. Assim, o mercado conduziria a um equilíbrio único e estável 

(Tolmasquim, 1995). Sujeito a muitas críticas metodológicas, em virtude de suas fortes 

suposições, como a da concorrência perfeita em todos os mercados, o equilíbrio geral de 

Walras foi desenvolvido por numerosos economistas contemporâneos, contando já com a 

possibilidade de simulações computacionais, permanecendo como uma das mais 

impressionantes construções teóricas da escola neoclássica. 

o Ótimo de Pareto 

                                                 
340 Em outras palavras: “mais é preferido a menos. Nenhum indivíduo está saciado com as mercadorias que 
possui.” (Miller, 1981). 
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Um dos principais referenciais teóricos da economia do bem-estar é o chamado 

‘Ótimo de Pareto’. Segundo tal formulação, uma alocação ótima ou eficiente de recursos 

está sujeita à condição de que, em determinado mercado, é impossível que um indivíduo 

ganhe, sem que outro perca. Inversamente, se tal condição não é atendida, conclui-se que a 

alocação não é eficiente ou ótima. A principal crítica a esse instrumento é que ele 

desconsidera a questão da distribuição de renda. 

Van Ierland (1993) descreve as condições para a obtenção do Ótimo de Pareto: 

a) competição perfeita; 

b) ausência de bens públicos; e 

c) ausência de externalidades. 

Se atendidas essas condições, os mecanismos de mercado - o comportamento 

maximizador de utilidades dos consumidores e de lucros dos produtores - irão conduzir a 

uma situação Pareto-ótima. Por essas condições, em especial as duas últimas, verifica-se 

que tal Ótimo não é aplicável à questão ambiental, senão mediante um tal conjunto de 

qualificações e simplificações que os modelos e conclusões deles resultantes são deveras 

questionáveis.. 

De outra maneira, sumariam Fullerton e Starvins (1998): 

 “Mercados privados somente serão perfeitamente eficientes na inexistência 

de bens públicos, de externalidades, de compradores ou vendedores monopolistas, 

de ganhos crescentes de escala, de problemas de informação, de custos de 

transação, de tributos, de propriedades comuns, e de quaisquer outras ‘distorções’ 

que afetem os custos pagos pelos compradores e os benefícios recebidos pelos 

vendedores.” 341 

principais aplicações microeconômicas  

                                                 
341 “No original: “Private markets are perfectly efficient only if there are no public goods, no externalities, no 
monopoly buyers or sellers, no increasing returns to scale, no information problems, no transaction costs, no 
taxes, no common property, and no other ‘distortions’ that come between the costs paid by buyers and the 
benefits received by sellers.” 
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A análise neoclássica é centrada nas situações de mercados competitivos, 

obedecendo às condições de livre entrada e saída (mobilidade dos recursos), produtos 

idênticos (uniformidade), pequena dimensão das empresas face ao mercado (o produtor não 

fixa o preço) e conhecimento perfeito. Nesse caso, a demanda iguala a receita marginal, 

sendo o preço equivalente ao custo marginal do produto. Reconhecendo que nem sempre 

verificam-se tais pressupostos, a microeconomia neoclássica desenvolveu sofisticadas 

análises para situações como a concorrência monopolística, o cartel e o oligopólio. A 

‘Concorrência Monopolística’ distingue-se da ‘Concorrência Perfeita’ porque os produtos 

são diferenciados. No ‘Oligopólio’, existem poucas empresas e há barreiras à entrada, 

podendo ou não haver diferenciação de produtos. No ‘Cartel’, existe coordenação de preços 

e de níveis de produção. Quando um mercado não funciona como previsto no modelo, 

atribui-se o fenômeno a ineficiências, que são causadas, por exemplo, por informações 

assimétricas etc. 

Segundo Dixon et al. (1994), toda a análise da economia neoclássica do bem-estar 

está baseada nas seguintes suposições: 

a) o bem-estar de uma sociedade é a soma do bem-estar de seus 

indivíduos; 

b) o bem-estar de um indivíduo pode ser medido342; e 

c) os indivíduos maximizam o seu bem-estar escolhendo a combinação 

de bens, serviços e de poupança que lhes proporciona a máxima soma de utilidade 

total, dentro dos limites de suas rendas. 

Há que se diferenciar o conceito de recursos comuns do de bens públicos. Para os 

primeiros, pode ocorrer rivalidade no consumo, isto é, a sua utilização além de certo limite 

por um indivíduo ou um grupo irá reduzir a disponibilidade de utilização por outros343. De 

seu lado, os bens públicos definem-se como não-exclusivos e não-rivais, isto é, não é 

                                                 
342 Os autores esclarecem que a concepção original tinha como unidade de medida o ‘utile’, unidade de 
utilidade, que expressava-se nos preços pagos por bens e serviços. 
343 Um exemplo singelo é o pequeno mirante ao final da trilha ecológica de acesso gratuito no Parque 
Municipal da Catacumba, no Rio de Janeiro. A extraordinária paisagem da Lagoa, das praias e das montanhas 
da Zona Sul carioca só pode ser contemplada, por razões de segurança e de espaço, por no máximo seis 
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possível discriminar o seu consumo e o custo marginal de um consumidor adicional é zero. 

Examinando o conceito de bens públicos, Tolmasquim (1995) chama a atenção para a 

tendência ao comportamento de “caronas”344. Um exemplo do comportamento de “carona” 

é oferecido por Pearce e Turner (1990): se os indivíduos são informados de que um serviço 

lhes será disponibilizado sob as condições de que (a) o somatório do que todos estão 

dispostos a pagar exceder o custo do fornecimento do serviço e (b) cada um será cobrado de 

acordo com a sua disposição a pagar máxima; então pressupõe-se que cada indivíduo irá 

subestimar a sua verdadeira demanda. 

 

3.3 A valoração neoclássica do meio ambiente 

3.3.1 o instrumental neoclássico 

Preliminarmente, cumpre assinalar-se que é justificado o exame mais detido da 

perspectiva neoclássica em virtude de que, demais de ser a visão hegemônica na academia, 

é também a abordagem utilizada pelo governo brasileiro, a partir da edição pelo MMA de 

um ‘Manual para Valoração Econômica dos Recursos Naturais’ (Seroa da Motta, 1998a). 

Nada obstante, as principais críticas à visão neoclássica serão o objeto do Apêndice IV, 

assim como no Apêndice V cuidar-se-á dos métodos de valoração não-neoclássicos. 

O autor pioneiro na aplicação dos conceitos da microeconomia neoclássica ao 

exame de questões ambientais foi Pigou que, em sua clássica obra ‘Welfare Economics’345, 

primeiro considerou o fenômeno das externalidades. Para Pigou, a tendência no sentido da 

exploração predatória dos recursos naturais deriva de uma “falta de desejo em relação ao 

                                                                                                                                                     
pessoas. Claro está que se um casal ali se demorar por muitas horas estará reduzindo a disponibilidade de 
outros indivíduos usufruírem a beleza da vista. 
344 Em inglês: “free-riders”.  
345 A primeira edição é de 1920. 
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futuro”346 que induz os indivíduos a maximizarem as suas satisfações presentes. Pigou 

distinguiu o Produto Marginal Privado Líquido e o Produto Marginal Social Líquido347: 

 “O Produto Marginal Social Líquido é o produto total líquido, em objetos 

físicos ou serviços objetivos, devido ao incremento marginal de recursos em 

qualquer uso, independente de a quem será atribuído qualquer parte desse 

produto. ... Poderá acontecer que custos sejam imputados a pessoas não 

diretamente envolvidas ...” 

“O Produto Marginal Privado Líquido é aquela parcela do produto total 

líquido, em objetos físicos ou serviços objetivos, devido ao incremento marginal de 

recursos em qualquer uso, que será atribuído em primeira instância – i. e. 

anteriormente à venda – à pessoa responsável por investir os recursos.” 348 (1946) 

A poluição é, na visão de Pigou e dos principais expoentes da visão neoclássica, um 

exemplo de externalidade349, originada por uma falha no mercado.  

Tietenberg discute também as falhas de governo, causadas, entre outras pelo peso 

desproporcional dos grupos de pressão350 que buscam incentivos “impróprios”. Salles 

(1998) identifica uma sub-representação dos interesses vinculados à preservação ambiental 

em relação aos grupos econômicos. May (1997b) aponta como exemplos de falhas 

governamentais a fraqueza de políticas que visam melhorar as condições dos segmentos de 

baixa renda, a ineficiência burocrática e a corrupção.  

                                                 
346 No original: “slackness of desire towards the future”.  
347 Bromley (1991), todavia, indica que Adam Smith já havia apontado a existência de diferenças entre os 
custos privados e os custos sociais. 
348 No original: “The Marginal Social Net Product is the total net product of physical things or objective 
services due to the marginal increment of resources in any given use or place, no matter to whom any part of 
this product will accrue. ... It might happen ... that costs are thrown upon people not directly concerned ...’ 
“The Marginal Private Net Product is that part of the total net product of physical things or objective services 
due to the marginal increment of resources in any given use or place which accrues in the first instance – i.e. 
prior to sale – to the person responsible for investing resources there.” 
349 A rigor, não encontrei essa expressão na sua obra. A explicação fornecida por Pigou para a divergência 
entre os Produtos Marginais Líquidos Social e Privado foi feita nos seguintes termos: 
 “The source of the general divergences between the values of Marginal Social and Marginal Private 
Net Product that occur under simple competition is the fact that, in some occupations, a part of the product of 
a unit of resources consists of something which, instead of coming in the first instance to the person who 
invest the unit, comes instead, in the first instance (i.e. prior to sale if sale takes place), as a positive or 
negative item to other people.” 
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As externalidades são os custos ou benefícios “externos” ao mercado, isto é, os 

impactos causados por um produtor ou consumidor em outro produtor ou consumidor, sem 

uma correspondente compensação monetária. Os custos externos são os custos sobre os 

quais a empresa não possui nenhum domínio, ainda que situados no seu setor de atuação. 

Heilbroner (1994) apresenta um singelo exemplo de externalidade: um indivíduo que 

constrói uma casa a tal ponto horrenda que desvaloriza todos os demais imóveis da 

vizinhança. Naturalmente, o exemplo inverso constituiria uma externalidade positiva. Para 

Contador (1988), as externalidades existem quando as relações de produção ou a utilidade 

de uma empresa ou indivíduo incluem algumas variáveis cujos valores são escolhidos por 

outros sem levar em conta o bem-estar do afetado e, além disto, os causadores dos efeitos 

não pagam nem recebem nada pela sua atividade. 

Para Bromley (1991), a essência das externalidades reside no fato de que os custos 

são impostos a outrem por meio de uma interdependência física que vincula unidades de 

decisão independentes. Esse autor procedeu a uma aprofundada taxonomia das 

externalidades, identificando três espécies, segundo a sua origem: pecuniárias, tecnológicas 

e políticas.  

Martinez-Alier (1990), por sua vez, compreende as externalidades como um 

processo em que os custos sociais são impostos a outros grupos sociais, que não os dos 

responsáveis pela sua ocorrência, ou às futuras gerações. 

A internalização das externalidades consiste em fazer os seus responsáveis pagarem 

pelos custos coletivos ou sociais que elas acarretam, corrigindo as diferenças entre o ótimo 

privado e o ótimo social 

Como internalizar ? 

Gligo (1990) descreve três caminhos: o de Hotelling que buscou fixar preços a partir 

de uma regra envolvendo as preferências intergeracionais351; o de Pigou que propôs a 

                                                                                                                                                     
350 Em inglês: ‘special-interest groups’. 
351 Hotelling (1931, apud Harribey (1998, p. 31-33) e Faucheux e Nöel (1995, p. 92-93) desenvolveu um 
modelo de otimização da utilização de um recurso cujos estoques supõem-se conhecidos e finitos. A ‘Regra 
de Hotelling’ estabelece que o preço líquido de um recurso não renovável deve aumentar ao ritmo da taxa de 
atualização para que a exploração seja feita de modo ótimo. Hartwick (1977, apud Harribey, 1998, p. 33) 
propôs uma regra de compensação entre as gerações, de modo a que as rendas auferidas com a exaustão dos 
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correção da divergência entre custos privados e custos sociais mediante taxas e subsídios352; 

e o de Coase, que preconizou mudanças institucionais, como o estabelecimento de direitos 

de propriedade para que o mercado possa funcionar perfeitamente353. 

a Disposição a Pagar - DAP 

Na aplicação da análise neoclássica às questões ambientais, procura-se estimar as 

preferências dos indivíduos em relação a determinado ativo ambiental e a sua Disposição a 

Pagar - DAP para assegurar a preservação de um bem ou evitar as conseqüências dos 

impactos de um determinado projeto.  

A base de medida dos custos e benefícios ambientais são as preferências 

individuais, expressas em DAP. Conforme o Gráfico 1, adiante, a DAP total é graficamente 

representada por toda a área sob a curva de demanda de cada indivíduo. Assim, a DAP 

bruta é igual ao valor do mercado mais o Excedente do Consumidor - EC. Cada disposição 

a pagar individual é diferente. O objeto da análise econômica é o socialmente desejável 

(DAP total ou agregada), o que gera dificuldades metodológicas354 como acentuam Barde e 

Gerelli (1992). A contrapartida da DAP é a Disposição a Aceitar - DAA. 

o Excedente do Consumidor 

O Excedente do Consumidor - EC é a quantidade de renda que um indivíduo 

pagaria, além e acima do seu preço efetivo, para não ficar sem a quantidade desejada de um 

bem. Em outras palavras é a diferença entre a avaliação individual e o preço de mercado, ou 

ainda, a diferença entre o valor pago e a utilidade obtida, sendo graficamente representado 

pela área entre a linha de preços e a curva de demanda, ou seja o triângulo reto, cujos 

vértices da hipotenusa são respectivamente o ponto de interseção da curva de demanda com 

                                                                                                                                                     
recursos naturais sejam reinvestidas na produção de capital que substitua os recursos naturais esgotados. Essa 
regra é coerente com um conceito de sustentabilidade fraca. 

Romeiro (1999) cita como crítica a Hotelling o fato de que não ocorre a premissa de que os agentes possuem 
pleno conhecimento do estoque total de recursos, bem como da evolução da demanda futura e do progresso 
tecnológico. Victor (1991) registra a mesma ressalva. Maréchal (1997) desenvolve uma crítica mais ampla. 
352 A apresentação das Taxas Pigouvianas consta do Apêndice III. 
353 A apresentação do Teorema de Coase consta do Apêndice III. 
354 De fato, até que ponto podem-se agregar diferentes funções de utilidade? Barde e Gerelli (1992) salientam 
que a DAP não é apenas função dos custos, mas do nível de renda, da idade, do sexo, da escolaridade de cada 
indivíduo, entre outros fatores. A crítica ao instrumental neoclássico encontra-se no Apêndice IV. 
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o eixo das ordenadas, dos preços, e o ponto de interseção da curva de demanda com a linha 

de preços. Veja-se como duas importantes obras neoclássicas explicam o conceito, com 

intervalo de um século: 

“Já vimos que o preço que se paga por uma coisa não excede nunca, e 

raramente atinge, o que se estaria disposto a pagar antes que privar-se dela; de 

modo que a satisfação que se obtém com a compra excede geralmente aquela de 

que se priva ao pagar o seu preço, resultando, portanto, da compra um excedente 

de satisfação. Esse excedente de satisfação mede-se economicamente pela 

diferença entre o preço que o comprador consentiria em pagar por não se privar 

da coisa e o preço que pagou na realidade. Podemos chamá-la de excedente do 

consumidor (consumer’s surplus).” (Marshall, 1890)355 (grifado no original) 

 “É fácil ver como surge o excedente do consumidor. Pagamos o mesmo 

preço por cada ovo ou copo d’água. Pagamos assim por cada unidade o 

correspondente ao valor da última unidade. Mas, pela lei da utilidade marginal 

decrescente, as primeiras unidades valem mais para nós do que a última. Deste 

modo, beneficiamos de um excedente em cada uma destas primeiras unidades. 

Quando a transação deixa de nos beneficiar e de nos proporcionar um excedente, 

deixamos de comprar. 

A lógica do excedente de cada consumidor individual é extensível ao 

mercado como um todo.” (Samuelson e Nordhaus, 1990) 

O Gráfico 1, a seguir, elaborado a partir de Barde e Gerelli (1992), representa o 

Excedente do Consumidor. 

 

                                                 
355 Consultada a edição de 1996. 
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A reta AX representa a demanda do consumidor por determinado bem. Ela é 

decrescente, pois supõe-se que a utilidade das primeiras unidades é superior à das últimas. 

Se o preço do bem situa-se no ponto B da reta OA, a área OACD representa o total do 

que o consumidor está disposto a pagar (DAP). Como o que ele paga efetivamente é o 

equivalente à área OBCD, o triângulo ABC representa o Excedente do Consumidor. 

Na medida em que muitos bens ambientais - como o ar puro, a luz do dia, a praia - 

têm preço zero ou muito reduzido, o EC para esses bens tende a ser elevado. Igualmente, 

quando impactos ambientais reduzem ou comprometem a disponibilidade de tais bens, a 

perda de bem-estar é significativa. Economicamente, o custo ambiental expressa-se como a 

redução do EC (Barde e Gerelli, 1992). Um conceito análogo é o do Excedente do 

Produtor, que é representado graficamente pela área correspondente à diferença entre a 

linha de preço do mercado e a curva do custo marginal. 

Outros elementos do instrumental neoclássico, tais como o Ótimo de Poluição, as 

Taxas Pigouvianas e o estabelecimento de padrões, o Teorema de Coase e os Instrumentos 

Gráfico 1: O Excedente do Consumidor 

EC

Preço

Quantidade

A 

B C 

D O X 



196 

de Comando e Controle e Instrumentos Econômicos ou de Mercado são apresentados e 

desenvolvidos no Apêndice III. 

3.3.2 componentes do valor econômico total 

Pode-se definir a valoração como um processo em que se atribuem valores 

monetários a algo dentro de um contexto específico.  

As técnicas de valoração do meio ambiente constituem um desenvolvimento da 

teoria microeconômica do bem-estar. Sob essa perspectiva, benefício é conceituado como 

qualquer coisa que melhora o bem-estar do indivíduo e custo qualquer coisa que o reduza. 

Na visão neoclássica, os custos ambientais associados a um projeto são mensurados 

pelo valor econômico total dos recursos ambientais utilizados. A decisão acerca da 

implementação de um projeto deve, portanto, considerar, além dos custos e benefícios 

econômicos, os custos e benefícios ambientais que acarreta. 

Seroa da Motta (1998a) considera que o valor econômico dos recursos ambientais 

tem origem nos seus atributos “ou características que geram satisfação de consumo”, 

estejam associados ou não a um uso. Uma vez que certos bens são compostos de diversos 

atributos, seu valor deverá expressar um vetor que os considere na sua totalidade. Ademais, 

reconhece-se em muitos componentes do patrimônio ambiental um valor intrínseco, 

derivado de sua própria existência e das implicações que essa acarreta de natureza ética, 

religiosa ou cultural. 

O valor econômico total é conceituado como sendo o valor “que deriva de seus 

atributos, com a peculiaridade de que esses atributos podem estar ou não associados a um 

uso” (Tolmasquim, 1999). Esse autor apresenta a seguinte composição para o Valor 

Econômico do Recurso Ambiental - VERA: 

VERA = (VUD + VUI + VO) + VE 

sendo 

VU = VUD + VUI + VO;  

VU = Valor de Uso; 
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VUD = Valor de Uso Direto; 

VUI = Valor de Uso Indireto; 

VO = Valor de Opção; e 

VE = Valor de Existência. 

Existem outras classificações semelhantes, como a do Banco Mundial, que 

considera duas categorias: o valor de uso, incluindo o valor de uso direto, de uso indireto e 

de opção; e o valor de não-uso, incluindo os valores de existência e de legado (World Bank, 

1998).  

O valor de uso de um bem ambiental é aquele atribuído pelos indivíduos que 

realmente o utilizam ou usufruem. Esse bem pode ser de uso direto, como um produto que 

possa ser consumido diretamente (alimentos, biomassa), ou serem diretos os benefícios que 

esse bem possa proporcionar (a produtividade de um rebanho). O valor de uso indireto 

corresponde aos benefícios funcionais que o bem produz ou às funções ecológicas que 

desempenha (controle de enchentes), produzindo algum efeito positivo sobre outros 

recursos. 

O valor de opção de um bem ambiental é aquele atribuído pelos indivíduos que, 

sem utilizá-lo no presente, pretendem conservá-lo para potencial uso futuro tanto para si 

mesmos, como para as futuras gerações - o valor de legado (Tolmasquim, 1995). Como 

exemplo, pode-se citar o valor atribuído à Antártida ou à Amazônia por muitos que jamais 

irão utilizá-las diretamente. Constitui-se, assim, em um E(EC) ou excedente do consumidor 

esperado. O conceito de valor de quase-opção também é mencionado pelo Banco Mundial 

que o explica como sendo o que decorre da possibilidade de que algo que hoje não aparente 

ter um valor significativo possa vir a tê-lo no futuro, em virtude de novas informações ou 

descobertas científicas (World Bank, 1998). 

Já o valor intrínseco ou valor de existência de um bem ambiental é aquele 

atribuído pelos indivíduos independentemente de seu uso atual ou futuro. Há vários 

motivos que o explicam, desde o desejo de ofertar o meio ambiente para as gerações futuras 

até a simpatia por espécies ou animais, fundamentada no sentimento ético de direito à 

existência dos não humanos. Encontram-se nesse caso os valores atribuídos à preservação 
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de ursos pandas ou baleias. Isto é, mesmo que nelas não se vislumbre nenhuma “utilidade”, 

confere-se-lhes um valor intrínseco. Ou como afirmou Galbraith (1991): “os benefícios de 

um meio ambiente bem protegido são valiosos por si próprios, valor que independe de 

qualquer justificativa funcional”356. O conceito de valor de existência representa, segundo 

Pearce e Turner (1990), uma “ponte” que liga economistas a ecologistas. Os mesmos 

autores apresentam interessantes considerações sobre o desconforto que as possíveis 

motivações para o valor de existência, tais como o altruísmo, provocam nos neoclássicos 

ortodoxos que vêem transgredido o seu pressuposto do comportamento maximizador da 

utilidade do indivíduo. 

A Figura 2, a seguir, elaborada a partir de World Bank (1998), apresenta os 

componentes do valor econômico total e sua correlação com as técnicas de valoração. 

                                                 
356 No original: “the benefits of a well-protected environment are worthy in themselves, something worth 
having quite apart from any functional justification”. 
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  Figura 2.  Valor Econômico Total e Técnicas de Valoração Selecionadas 
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Como se observa, para cada parcela componente do valor econômico total, correspondem 

uma ou várias técnicas de valoração. 

3.3.3 métodos de valoração  

As técnicas baseadas nos custos, referidas na Figura 2, não apresentam problemas. 

Na aplicação do instrumental neoclássico na valoração monetária de ativos ambientais as 

dificuldades residem em que alguns de seus conceitos fundamentais como a curva de 

demanda, a DAP e o EC pressupõem a existência de mercados. Ora, para grande parte dos 

recursos naturais esses mercados inexistem. Tenta-se, por conseguinte, identificar mercados 

recorrentes ou hipotéticos, de modo a determinar aqueles valores.  

Barde e Gerelli (1992) propõem a seguinte esquematização dos métodos de 

avaliação monetária dos custos e benefícios ambientais, constante da Tabela III - 3. 

Tabela III-3 - Métodos de avaliação monetária de custos e benefícios ambientais 

Mercados substitutos Mercados hipotéticos Método indireto 

despesas de proteção 

valores hedônicos 

custos de viagem 

valoração contingente função de dose-resposta e monetização 

 

Também essa classificação é sujeita a controvérsia. Assim, Tolmasquim (1995 e 

1999) identifica apenas duas categorias: a dos métodos diretos e a dos indiretos, nessa 

última incluindo os mercados substitutos. Seroa da Motta (1998a) denomina as espécies de 

métodos como métodos da função de produção, que inclui os de produtividade marginal e 

de mercados de bens substitutos (reposição, gastos defensivos ou custos evitados custos de 

controle e custo de oportunidade); e métodos da função de demanda, que compreende os de 

mercado de bens complementares (preços hedônicos e custos de viagem) e da valoração 

contingente. Marques e Comune (1997) classificam os métodos de valoração em três 

grupos, assemelhados aos de Barde e Gerelli: 

a) métodos que utilizam informações de mercado; 

b) métodos que se baseiam no estado das preferências; e  
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c) métodos que procuram identificar as alterações na qualidade 

ambiental. 

Adiante será apresentada outra classificação proposta por Dixon et al. (1994). 

O método das despesas de proteção é aplicado a partir da suposição de que os 

custos incorridos na aquisição de equipamentos de proteção contra a poluição expressam 

uma DAP. Essa técnica foi aplicada por Starkie e Johnson em seu ‘The Economic Value of 

Peace and Quiet’ (1975)357, avaliando os danos da poluição sonora na Grã-Bretanha. Se C 

representa o custo do isolamento acústico, N a avaliação subjetiva do dano causado pelo 

ruído e N’ a avaliação subjetiva do dano causado pelo ruído após o isolamento acústico, o 

indivíduo adquirirá o equipamento desde que: 

N - N’ > C 

Isto significa que o benefício da proteção (N - N’) é superior ao seu custo. Por 

conseguinte, C é a expressão da DAP para se proteger contra o dano. O método, contudo, 

só é aplicável para situações em que se pode individualizar os custos e benefícios. Outra 

denominação desse método é custo de reposição358 e Seroa da Motta (1998a) apresenta um 

estudo de caso em que o método foi utilizado para estimar a reposição de habitats 

ameaçados pela construção de uma barragem na região do estuário de Mersey na Grã-

Bretanha. 

A técnica dos valores hedônicos, também chamada de preços de propriedade, 

utiliza como substituto o mercado de imóveis. Interpreta-se a diferença de preços entre 

imóveis com as mesmas características, mas sujeitos a diferentes níveis de dano ambiental, 

como estimativas da DAP pela redução da poluição. É aplicada, principalmente, em casos 

de poluição atmosférica e sonora. Considerando-se o valor total da propriedade como uma 

função de diversos atributos materiais e ambientais, entre os quais a exposição a 

determinado dano ambiental, o método desenvolve cálculos econométricos (regressão 

múltipla) para avaliar o efeito marginal do atributo que se quer estimar sobre o valor da 

                                                 
357 Apud Barde e Gerelli (1992, p. 75). 
358 Tolmasquim (1999) diferencia as despesas de relocalização, as de reposição, as de prevenção/mitigação e 
as de proteção. 
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propriedade, se permanecerem constantes os demais atributos. Pearce e Markandya 

(1989)359 relatam a utilização desse método na valoração dos custos associados ao ruído de 

aviões e da circulação de automóveis, bem como da poluição atmosférica em países da 

OCDE. Seroa da Motta (1998a) apresenta como exemplo de aplicação desse método o 

estudo relativo aos benefícios gerados pelas amenidades das florestas britânicas. A 

principal restrição apontada a esse método diz respeito ao fato de ser aplicável apenas a 

reduzidas hipóteses de danos (van Ierland, 1993), onde seja alta a correlação entre a 

variável ambiental em exame e o preço das propriedades (Seroa da Motta, 1998a). 

O custo de viagem é a técnica que procura avaliar a DAP dos indivíduos pelo uso 

de determinado sítio natural ou lugar de lazer (praia, parque, cachoeira etc.) estimando os 

custos da viagem que precisam fazer para ter acesso àquela utilidade. Assim, o valor de uso 

daquele bem não será inferior ao custo do deslocamento efetuado para atingi-lo, das 

despesas realizadas no local e do valor do tempo para os visitantes. Por outro lado, a 

degradação do local afeta o comportamento do indivíduo, reduzindo sua DAP. A perda de 

EC representa a medida econômica do dano ambiental. Encontram-se aplicações desse 

método em Dixon et al. (1994) para um Parque Nacional em Madagascar e para o Parque 

Marinho de Bonaire; e em Seroa da Motta (1998a) para um Parque Nacional na Tailândia. 

Barde e Gerelli (1992) avaliam que esse método exige a coleta de uma grande massa de 

informações, o que o torna dispendioso e trabalhoso. 

O método dos gastos defensivos ou custos evitados procura estimar os gastos que 

seriam incorridos para evitar-se a degradação ambiental ou para remediar seus efeitos sobre 

a saúde humana e os ecossistemas. No ‘Manual’ do MMA, Seroa da Motta (1998a) relata 

que esse método foi empregado na avaliação do valor de uso na diminuição de cheias no 

contexto do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara. 

O método dos custos de controle realiza a valoração a partir dos gastos que seriam 

incorridos para controlar os processos de poluição. Seroa da Motta (1998a) observa que 

trata-se de um método mais associado à Contabilidade Ambiental, como será visto no 

Capítulo IV. 

                                                 
359 Apud Barde e Gerelli (1992, p. 82-83). 
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O método do custo de oportunidade é apresentado por Seroa da Motta (1998a) 

como uma variante dos demais métodos de mercados substitutos, consistindo em 

quantificar as perdas de rendimentos devidas às restrições ambientais à produção e ao 

consumo. Trata-se de mensurar o sacrifício de receita oriundo de uma opção por manter 

determinado nível de qualidade ambiental. Aquele autor apresenta como exemplos o 

cálculo do valor de uso dos nativos associado à perda de acesso aos recursos naturais de um 

parque florestal em Madagascar, bem como da renda sacrificada com medidas de 

conservação da biodiversidade no Quênia.  

O método da produtividade marginal relaciona o dano ambiental e o seu efeito na 

produção a partir de uma função dose-resposta, quando possível estabelecer relações de 

causalidade. Esse método foi utilizado em estudo visando determinar o benefício ambiental 

produzido pelo lagarto Anolis no controle de pragas que afetam a produção agrícola nas 

Antilhas (Seroa da Motta, 1998a). 

O método da função de dose-resposta360 não procura avaliar a DAP, mas realizar a 

medição “física” dos danos ambientais. Assim, por exemplo, contabiliza-se o efeito da 

poluição atmosférica sobre taxas de morbidade e de mortalidade. A seguir, introduz-se a 

valoração monetária dos efeitos que se pretende avaliar, seja a expansão de um pólo 

petroquímico, seja a aplicação de políticas e equipamentos anti-poluição. Com base em tais 

dados chega-se à expressão descrita por Barde e Gerelli (1992): 

B = epRV 

sendo 

B  o benefício medido monetariamente; 

e = ∆M% / ∆P%  a elasticidade da mortalidade ou da morbidade; 

M  a mortalidade ou morbidade; 

P  a poluição; 

                                                 
360 Esse método, tal como apresentado por Barde e Gerelli (1992) distingue-se do anterior, descrito por Seroa 
da Motta (1998a), porque não mede os efeitos do dano ambiental sobre a produção, mas sobre a saúde das 
comunidades humanas 
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p   a variação percentual da poluição; 

R  a população exposta; e 

V  o valor monetário da vida ou da doença. 

Aqui, coloca-se uma relevante objeção filosófica, qual seja a da avaliação monetária 

da vida. Todavia, isto é usualmente feito no cálculo atuarial de planos de previdência ou de 

seguros, no pagamento de indenizações por sinistros ou acidentes de trânsito e de trabalho e 

em numerosas outras atividades econômicas. Por outro lado, como argumentam Seroa da 

Motta e Young (1995b), o conceito de vida estatística é empregado para mensurar o valor 

de salvar-se uma vida quando este tem de ser decidido socialmente361. Maimon (1992a) 

registra que, malgrado fortes críticas, o conceito de produção sacrificada tem sido 

empregado para quantificar o valor de uma vida humana, a partir da estimativa do consumo 

do indivíduo que não viesse a falecer em virtude da causa que se quer examinar. 

O método do mercado hipotético ou valoração contingente consiste em realizar 

pesquisas ou aplicar questionários que procuram indicar a DAP dos indivíduos pelo 

aumento ou redução da oferta de determinado nível de qualidade ambiental. Desta forma, 

estimam-se os valores de uso ou de existência atribuídos a um hipotético benefício 

ambiental (e.g.: criação de uma reserva, instalação de equipamentos e políticas de proteção, 

etc.) ou avaliam-se custos de um possível dano ambiental. Nesse último caso, calcula-se a 

Disposição a Aceitar - DAA, a renúncia ao anterior nível de qualidade ambiental. 

Possivelmente esse é o método acerca do qual existe mais abundante literatura, apontando 

suas limitações, particularidades, sutilezas e relatando estudos de casos. Como exemplo da 

aplicação do método, Barde e Gerelli (1992) citam a estimativa de 4,6 bilhões de marcos 

para o ar puro em Berlim Ocidental e de US$ 3,5 bilhões para a visibilidade do Grand 

Canyon do Colorado. Dixon et al. (1994) citam inúmeros exemplos práticos de aplicações 

desse método, inclusive na melhoria da qualidade da água no Rio de Janeiro em 1993 com 

uma DAP de US$ 228 milhões. 

                                                 
361 Dixon et al. (1994) alertam para que não se confunda o conceito de vida estatística (o valor de uma 
mudança nos riscos associados a uma morte de um membro de um grande grupo social) com o valor de uma 
vida individual. Esse assunto também é abordado no Apêndice IV, na seção A-IV.7. 
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A Tabela III - 4, elaborada a partir de Hoevenagel (1994), apresenta algumas 

vantagens e desvantagens da valoração contingente. Esse autor promove uma comparação 

da valoração contingente com os métodos da função dose-resposta, dos gastos defensivos, 

dos custos de viagem e dos valores hedônicos com respeito a quatro critérios - validade e 

confiabilidade, abrangência, aplicabilidade e facilidade de implementação - concluindo pela 

superioridade da valoração contingente. 

Tabela III-4 - Vantagens e desvantagens da valoração contingente 

Vantagens Desvantagens 

Aplicável à grande quantidade de bens 
ambientais 

Baseado nas intenções de quem responde 

Avalia diretamente os vários tipos de 
benefícios de não-uso 

Pergunta por uma decisão atípica de gasto no 
orçamento familiar 

Pode estimar diretamente a medida correta 
de bem-estar Hicksiana362 

Depende da criação de um cenário 
compreensível, plausível e significativo 

Pode construir checagens confiáveis Vulnerável a abusos 
 

Pearce e Turner (1990) discorrem sobre o fenômeno da “dissonância cognitiva” que 

explica porque, às vezes, DAP e DAA são diferentes363. O tema, juntamente com as 

desvantagens do método apontadas na Tabela, serão examinados no subseção 3.3.4. 

Uma outra classificação das técnicas valorativas foi apresentada por Dixon et al. 

(1994) com o Menu de Métodos de Valoração Ambiental, exposto na Tabela III - 5. 

                                                 
362 Cf. nota 67 neste Capítulo. 
363 Como será visto no Apêndice IV, na A-IV.5, Norgaard (1997a) sustenta que a DAA é, via de regra, 
superior à DAP. 
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Tabela III-5 - Menu de métodos de valoração ambiental 

Método de Valoração Efeitos valorados Base de Valoração 

Objetivos 

1. Mudanças na produtividade Produtividade técnica / física 

2. Custo de doenças Saúde (morbidade) técnica / física 

3. Capital Humano Saúde (mortalidade) técnica / física 

4. Custos de substituição / 
restauração 

Ativos financeiros e ambientais técnica / física 

Subjetivos 

1. Despesas preventivas Saúde, produtividade, ativos 
financeiros e ambientais 

Comportamental 

2. Hedônicos 

    Valor da Terra/ Propriedade Qualidade ambiental, 
produtividade 

Comportamental 

    Diferencial de salários Saúde Comportamental 

3. Custos de Viagem Ativos ambientais Comportamental 

4. Valoração Contingente Saúde, ativos ambientais Comportamental 
 

Segundo essa classificação, os métodos objetivos, baseados em relações físicas, 

utilizam funções de dose-resposta, que relacionam o nível da atividade com o grau de 

impacto provocado. Os métodos subjetivos estão baseados em avaliações de possíveis 

custos ambientais expressas ou reveladas pelo comportamento em mercados reais ou 

hipotéticos. 

O método dos custos de doença procura estimar os custos totais impostos à 

sociedade pela morbidade. São considerados os custos diretos de tratamento da doença 

(hospitais, remédios e outras despesas médicas) e os custos indiretos da perda de 

produtividade (salários multiplicados por tempo de trabalho perdido) (van Ierland, 1993). 

Já o capital humano, para Dixon et al. (1994), refere-se às alterações na 

mortalidade oriundas de um dano ambiental com o instrumental das funções de dose-

resposta supramencionados. A vida é valorada segundo o valor presente da renda do 

indivíduo, o que pode conduzir a conclusões como as de que a vida de um rico vale mais 
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que a de um pobre, ou que a de habitantes de uma nação rica têm a sua vida estimada com 

valor superior à dos residentes em nações pobres. No limite, afirmam Dixon et al. (1994), a 

vida dos desempregados e dos aposentados não teria valor. Assim, a utilização desse 

método deve ser cercada de muitos cuidados e qualificações364. 

O método do diferencial de salários assemelha-se ao dos preços de propriedade, 

sendo também classificado por Dixon et al. (1994) como de valores hedônicos. 

Fundamenta-se na idéia de que assim como os preços das propriedades desvalorizam-se 

com a degradação ambiental, valorizam-se os salários dos trabalhadores expostos de forma 

constante a riscos em virtude das condições ambientais de seu local de trabalho, uma vez  

que, à remuneração normal deve ser acrescido um prêmio pela exposição ao risco365.  

O Banco Mundial sistematizou os métodos de valoração indicados para cada 

situação, segundo a espécie de impacto ambiental ou característica dos bens e serviços 

ambientais que se busca avaliar (World Bank, 1998), conforme representado na Figura 3, a 

seguir. 

                                                 
364 Em trabalho posterior, Dixon (1998) enfatiza que a abordagem do capital humano é repleta de problemas 
metodológicos e morais e deve ser evitada. 
365 A legislação brasileira registra esse prêmio como “adicional de insalubridade” ou “adicional de 
periculosidade”.  
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De acordo com a Figura 3, os impactos ambientais podem produzir mudanças na produção 

e na qualidade ambiental. Conforme a disponibilidade das informações ou as espécies de 

alterações ambientais que se pretende estimar, serão recomendadas as diversas técnicas de 

valoração acima expostas.  

Os chamados valores de não-uso são, para o Banco Mundial os que envolvem 

maiores dificuldades de valoração, eis que, na maior parte dos casos, não se traduzem no 

comportamento dos indivíduos, sendo, portanto, de difícil observação (World Bank, 1998). 

Pearce e Turner (1990) chamam a atenção para três importantes características 

presentes no contexto da avaliação de ativos ambientais. Em primeiro lugar, a 

irreversibilidade. De fato, se determinados recursos, como uma paisagem ou uma espécie 

em extinção, não forem adequadamente protegidos hoje, não poderão ser recuperados no 

futuro. O tema da irreversibilidade é utilizado por Godard e Salles (1991) para sublinhar as 

diferenças entre a ótica neoclássica e uma “visão crítica” à qual os autores não atribuem 

uma denominação específica366. Esses autores concluem que a perspectiva denominada 

‘Escola Convencional’367, confiando nos mecanismos de mercado e assumindo o “otimismo 

tecnológico”, considera a irreversibilidade insignificante no quadro da análise neoclássica. 

A seguir, a incerteza368. Esta manifesta-se de várias formas, mas podemos citar a 

nossa ignorância quanto ao funcionamento de ecossistemas. Assim, por exemplo, uma 

redução na biodiversidade acarretará uma perda que jamais poderemos avaliar.  

Finalmente, a singularidade de determinados ativos ambientais, como paisagens ou 

ecossistemas complexos como o Pantanal.  

Por sua vez, Dixon et al. (1994) advertem para a importância de serem computados 

os efeitos “incrementais”. Isto é, ao calcular-se o valor econômico total correspondente a 

um hectare de desmatamento, deve considerar-se se esse é o primeiro ou o milésimo 

hectare desmatado naquele ecossistema. Já Seroa da Motta (1990) reconhece que “a 

mensuração de externalidades ambientais é apenas indicativa”. 

                                                 
366 Na citação de 1996, constante da subseção 3.1.4, fica claro que a referência de Godard é à Economia 
Ecológica.  
367 Cf. subseção 3.1.4. 
368 Cf. nota 103 do Capítulo I sobre o princípio da incerteza. 
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3.3.4 as distorções existentes nos métodos de valoração neoclássicos 

Os seguintes problemas são apontados por Bartelmus (1994) na valoração 

contingente: “caronas”, miopia dos consumidores e impactos enviesados de acordo com a 

distribuição de renda. 

Mueller (1991) aponta duas linhas de críticas à utilização da DAP: 

a) critica ao pressuposto de que os indivíduos são os melhores juízes de 

uma dada degradação ambiental; e 

b) crítica aos problemas que a distribuição de renda traz à valoração 

com tais técnicas. 

Para o autor, a distribuição afeta severamente as avaliações. 

Considerando que os preços de mercado embutem distorções, Mueller critica o fato 

de que “extrapolam-se aspectos da teoria do bem-estar, válidas sob condições muito 

especiais, para casos concretos em que essas condições estão longe de se verificar”, Entre 

essas condições estão:  

a) todos os mercados devem ser perfeitamente competitivos; 

b) não podem existir externalidades de nenhum tipo; 

c) as políticas públicas não introduzem distorções; e 

d) elementos como o crescimento econômico e a mudança tecnológica 

não são considerados.  

Mueller considera que, mediante certos julgamentos de valor – como a eqüidade – 

pode ser que pontos internos à fronteira de possibilidades do “ótimo” sejam preferíveis a 

certos pontos na fronteira que representem um grande bem-estar para um grupo social 

reduzido e uma situação de penúria para um setor majoritário. 

Em Van Ierland (1993) é formulada a seguinte apreciação: 
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“Esses métodos de valoração são especialmente úteis para problemas 

ambientais de caráter local, reversíveis e sem maiores impactos para as gerações 

futuras.” 369 

Numerosas têm sido as críticas formuladas aos métodos de valoração. Na síntese 

apresentada por Tolmasquim (1995), entre as falhas geradoras de distorções nos mercados 

hipotéticos, destacam-se: 

a) o desvio estratégico; 

b) o desvio do ponto de partida; 

c) o desvio de informação; 

d) o desvio instrumental; 

e) o desvio hipotético; e 

f) o desvio operacional370. 

O conhecimento de que suas respostas não resultarão em nenhum pagamento efetivo 

pode conduzir à ocorrência do chamado desvio estratégico, ou seja, respostas falsas, com a 

finalidade de obter um benefício extra. Trata-se, novamente, da ação dos “caronas”.  

O desvio do ponto de partida acontece pela influência que a ordem de grandeza 

sugerida nas perguntas iniciais exerce sobre o indivíduo pesquisado. 

A quantidade e a qualidade das informações fornecidas ao entrevistado poderá 

produzir o desvio de informação. A mesma pessoa, indagada acerca do mesmo tema, 

poderá atribuir valores bastante diferentes em virtude das informações que lhe forem 

disponibilizadas pelos entrevistadores. Uma ilustração do desvio de informação é 

apresentada por Kopp e Smith (1993) e encontra-se reproduzida no Gráfico 2, a seguir. 

                                                 
369 No original: “These valuation methods are particularly useful for local environmental problems with a 
reversible character and no major impact on futures generations.” 
370 Esses desvios foram originalmente apontados por Cummings, Brookshire e Schulze (1984), citados em 
Barde e Gerelli (1992). Com algumas variações, tais desvios também constam de Pearce e Turner (1990), 
Dixon et al. (1994), Tietenberg (1994), entre outros. 
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O Gráfico 2 apresenta uma hipótese da relação entre dano físico e valoração 

contingente. No eixo vertical, está representado o valor monetário do dano; o eixo 

horizontal descreve a medida do dano físico. Esse gráfico traduz a idéia de que a percepção 

dos indivíduos acerca da alteração no montante dos atributos afetados por um dano 

ambiental pode ser descontínua, podendo evoluir por diferentes “degraus”, significando 

que os danos inferiores a determinado patamar podem ser estimados em um valor zero. 

Todavia, além desse degrau a transição pode ser abrupta. 

O custo de informação é muito elevado para o cidadão comum, argumenta Salles 

(1998), uma vez que as questões relativas ao meio ambiente envolvem aspectos: 

a) de conhecimento técnico e científico; 

b) de informação imperfeita; 

c) de risco substancial; 

d) de partes numerosas; 

e) de múltiplas possíveis alternativas; 

f) de pluralidade de centros de decisão; e 

g) de oportunidades para feitos de natureza distributiva. 

Godard (1993)371 chama a construção teórica neoclássica de “universo 

estabilizado”, no qual o conhecimento científico encontra-se estabilizado e as informações 

disponíveis para que os agentes econômicos expressem as suas preferências. A tal 

concepção, Godard e Salles (1991) opõem o conceito de “universo controvertido”, no qual 

“os agentes se vêem diante de diversos universos alternativos caracterizados por estados 

do mundo e conjuntos de ações possíveis diferentes [...] enquanto novos universos são 

progressivamente introduzidos ao ritmo da dinâmica científica e da aparição de novas 

hipóteses explicativas”372. 

                                                 
371 Apud Romeiro (1999,  p. 7). 
372 No original: “les agents se voient présenter plusieurs univers alternatifs cararctérisés par des états du 
monde et des ensembles d’actions possibles différents [...] tandis que des nouveaux univers sont 
progressivement introduits au rythme de la dynamique scientifique et de l’apparition de nouvelles hypothèses 
explicatives”. 
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Desvio instrumental significa que, segundo o meio de pagamento proposto ser de 

maior aceitação social ou política - impostos diretos geralmente observam uma rejeição 

maior que os indiretos, por exemplo - os resultados serão diferenciados. 

A denominação desvio hipotético é atribuída à distorção produzida pela 

circunstância de que, ao contrário do que ocorre em um mercado real, na avaliação 

contingente, erros de avaliação não importam em prejuízos. 

O desvio operacional caracteriza-se quando o indivíduo não possui pleno 

conhecimento dos bens cuja avaliação lhe é indagada, acentuando, assim, uma discrepância 

entre o mercado hipotético e a realidade. Um elemento característico da realidade brasileira 

e que afeta o aspecto da falta de informações adequadas para proceder a um julgamento 

seguro, é o baixo nível educacional do país. De fato, segundo os dados constantes do 

Relatório do Banco Mundial de 1999, apenas 19 % da população brasileira na faixa etária 

respectiva estava matriculada no curso secundário, índice bastante inferior à média da 

América do Sul: 59 % na Argentina, 55 % no Chile, 53 % no Peru, 50 % na Colômbia, 33 

% no Paraguai etc. (World Bank, 1999b). 

Outro aspecto a ser considerado é quanto à aplicabilidade do conceito de disposição 

a pagar - DAP no quadro brasileiro de distribuição de renda373. Como alguém com renda 

familiar de um salário-mínimo irá manifestar sua DAP com respeito à preservação da 

Amazônia? Esse indivíduo terá seu julgamento afetado, de um lado, pela premência no 

atendimento das necessidades básicas de manutenção de sua família, o que tende a 

desvalorizar considerações acerca de assuntos que não lhe digam respeito diretamente, de 

forma próxima e no curto prazo; e, de outro, pela ausência de referenciais de 

comparação374. Conforme destaca Salles (1998), as preferências são uma função do 

contexto social e político em que são exprimidas. 

Ao passo que no tradicional modelo neoclássico a curva dos danos marginais é 

levemente inclinada para cima, os Economistas Ecológicos sustentam que, a partir de certo 

                                                 
373 No Apêndice II, a nota 9 traz elementos acerca da situação de distribuição de renda no Brasil. 
374 Para o assalariado que recebe R$ 2.000,00 mensais faz muita diferença uma refeição dominical com a 
família custar R$ 80,00 ou R$ 100,00. Para quem recebe R$ 136,00 mensais, essa diferença não tem sentido, 
pois ambas as hipóteses estão completamente fora de suas cogitações habituais. Esses aspectos são melhor 
desenvolvidos no Apêndice IV, na seção A-IV.5. 
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ponto, o dano torna-se infinito em virtude dos efeitos da irreversibilidade. O Gráfico 3 

apresenta a visão de alguns expoentes da Economia Ecológica (Van Ierland, 1993; 

Costanza et al., 1997) acerca do formato das curvas de oferta e da demanda de bens e 

serviços ambientais. 

 

A curva O indica que a oferta dos bens e serviços ambientais é fisicamente 

determinada, independentemente do valor que lhes é atribuído. Por sua vez, a curva D 

representa a demanda por bens e serviços ambientais. Seu formato indica que ela aproxima-

se do infinito quando as quantidades aproximam-se de zero, implicando em que o EC 

também tenderá ao infinito. Como sublinham Costanza et al. (1997) na vida real torna-se 

praticamente impossível estimar as curvas de demanda para os serviços ecossistêmicos375.  

                                                 
375 Segundo Romeiro (1999), a crítica da EE à taxação pigouviana advém do formato da curva CME que não 
é suave. 

Gráfico 3: As Curvas de Oferta e Demanda de Bens e Serviços
Ambientais 
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Em estudo referente à valoração de recursos naturais na Amazônia, Young e Fausto 

(1998) concluem que a subjetividade do processo de valoração conduz à vinculação 

necessária dos resultados “ao objetivo e à metodologia do exercício de valoração”, 

afirmando que “a valoração não é neutra nem ao tipo de enfoque empregado nem ao 

contexto histórico-institucional que cerca o recurso natural a ser estudado”, terminando 

por recomendar cuidado na compreensão do significado dos resultados obtidos. 

Rebatendo algumas críticas, Pearce e Turner (1990) e Pearce (1993) argumentam 

que os valores econômicos não compreendem outras categorias de valores de conteúdo 

moral, afetivo etc. Assim, Pearce reconhece explicitamente que o “valor econômico total” 

não representa o “valor total” (1993). 

Ademais, Pearce (1991a) esclarece que não se está valorando o meio ambiente em 

si, mas as preferências individuais pelo fluxo de serviços ambientais. É esse exatamente o 

núcleo da crítica que é formulada por Costanza (1994), para quem a valoração 

convencional, limitando o escopo de sua investigação às preferências dos indivíduos, não 

analisa as suas origens ou os seus padrões de mudança a longo prazo. Esse autor critica a 

valoração contingente por excluir as futuras gerações e por depender do nível de 

informação dos indivíduos. Ademais, sublinham Costanza, Farber e Maxwell (1989), o 

valor econômico de um ecossistema está conectado com os papéis físico, químico e 

biológico que desempenha dentro de um sistema maior, independentemente de esses papéis 

serem reconhecidos pelo público. 

Assim, um conceito que deve ficar bem preciso é o de que com esses métodos não 

se cuida do valor do meio ambiente ou da vida, mas do valor que as preferências dos 

cidadãos atribuem a mudanças específicas no meio ambiente e/ou na sua qualidade de vida 

(Brown et al., 1993). 

Dixon et al. (1994), admitem que “quando a avaliação ambiental com valoração 

econômica falhar completamente na captura de certos impactos ambientais, poderão pelo 

menos ser incluídos qualitativamente na análise do projeto”376.  

                                                 
376 No original: “ where environmental assessment with economic valuation fails completely to capture 
certain impacts on the environment, these impacts may at least be included qualitatively in the project 
analysis”. 
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Uma concepção distinta da de Pearce é proposta por De Groot (1994), que apresenta 

a seguinte Tabela III - 6, que sintetiza os três tipos de valores das funções ambientais dos 

ecossistemas. Essa análise vai ao encontro da crítica formulada por Vatn e Bromley (1995) 

que, comentando os cinco componentes do valor econômico total377, sublinham que é típico 

o fato de nenhum deles estar relacionado a aspectos funcionais dos bens e serviços 

ambientais. Os componentes do valor recebem da ortodoxia neoclássica o tratamento de 

commodities. 

Tabela III-6 Valores das funções ambientais 

 Valores ecológicos Valores sociais Valores econômicos  

Funções 
ambientais 

Valor de 
conservação 

Valor de 
existência 

Saúde Valor 
de 
opção 

Valor de 
uso para 
consumo 

Valor de 
uso 
produtivo 

Emprego 

Regulação 

Suporte 

Produção 

Informação 

       

TOTAL por 
ecossistema 

       

 

Dessa forma, como observa Sheng (1997), a natureza possui valores outros que os 

econômicos, como os culturais, biológicos e estéticos; nem todos passíveis de monetização. 

Como, indaga esse autor, atribuir um valor monetário à inspiração que um poeta 

experimenta diante de uma floresta? 

Outro aspecto relevante é o que concerne às taxas de desconto ou de atualização. 

Harribey (1998) sustenta que o conceito de Valor Presente Líquido foi concebido para o 

cálculo da rentabilidade de aplicações financeiras. De fato, toda a Matemática Financeira 

envolve a apreciação do valor do dinheiro no tempo, considerando noções tais como o 

custo de oportunidade e o sacrifício do consumo presente em troca da remuneração 

mediante o pagamento de juros. Contudo, aplicada à gestão dos recursos naturais, isso 

                                                 
377 Uso: recreacional e comercial; e não-uso: opção, existência e herança. 
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significa que o seu valor futuro é inferior ao seu valor presente, o que representa uma 

desvalorização dos direitos das gerações futuras. Como sustenta Lima (1999b): 

“A seleção de uma taxa de desconto intertemporal representa um 

verdadeiro julgamento ético quanto à eqüidade intergeracional, não sendo, 

portanto, um problema a ser deixado a cargo dos mecanismos de mercado” 

Ademais, para Harribey, o tempo biológico e ecológico não dispõe de uma medida 

comum com o tempo econômico, uma vez que, freqüentemente, os processos de 

constituição e de evolução dos ecossistemas realizam-se durante milhares de anos. Assim, 

afirma Diedrich (1995): 

“Temos que aceitar o simples fato de que não é uma função da taxa de juros garantir 

a manutenção dos recursos naturais.”378 

Pearce e Turner (1990) também advertem que o processo de “descontar o futuro” 

contém um viés contra as futuras gerações. Quanto maior a taxa de desconto, mais 

rapidamente são exauridos os recursos naturais. 

Ao final deste Capítulo, ainda não foi alcançada uma resposta conclusiva à 

problemática formulada no Capítulo I. 

Como examinado na apresentação das diferentes visões econômicas acerca do meio 

ambiente, diversos métodos de valoração propostos pela EMA são objeto de acesa 

controvérsia, tanto em reação à sua aplicabilidade e a aspectos técnicos de 

operacionalização, como com respeito aos pressupostos teóricos e ideológicos nos quais se 

fundamentam. Para que o Tribunal de Contas da União possa decidir quanto à conveniência 

de seu emprego por ocasião da quantificação do débito oriundo de dano ao patrimônio 

ambiental brasileiro, mister se faz distinguir aquelas situações em que o grau de incerteza 

científica é menor daquelas em que é significativa a polêmica quanto ao emprego de um 

determinado processo de valoração. 

Torna-se necessário também conhecer as principais críticas formuladas ao 

paradigma neoclássico, bem como os métodos alternativos que vêm sendo apresentados. 

                                                 
378 No original: “We have to accept the simple fact that it is not the business of the interest rate to ensure the 
maintenance of environmental resources”. 
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Tal será o objeto dos Apêndices IV e V. O Apêndice III, por sua vez, expõe com maiores 

detalhes outros elementos do instrumental neoclássico. 

Todavia, ante o que já foi exposto, pode-se desde logo, recomendar que, quando da 

utilização de tais técnicas, deve o TCU atentar para as suas limitações, efetuando as 

necessárias qualificações e ponderando os resultados numéricos com outros componentes 

de ordem sociopolítica, histórico-cultural, ecológica, etc. 

Após buscar no Direito Ambiental e na Economia do Meio Ambiente a solução para 

o problema proposto, o rumo da presente pesquisa dirige-se agora para o campo da 

Contabilidade Ambiental, tema do Capítulo IV. 
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Capítulo IV 

O emprego da Contabilidade Ambiental 

“Muitos dos argumentos esgrimidos para impulsionar 

as contas patrimoniais basearam-se na necessidade de uma 

linguagem - se possível econômica e unidimensional - que 

permita ao planejador ou aos encarregados da política 

econômica entender economicamente o que está se passando 

com os recursos naturais e com outros elementos da natureza. 

... As contas patrimoniais devem servir para que os autores 

das estratégias e políticas de desenvolvimento contem com 

um instrumental que lhes permita conhecer, entre outros 

aspectos, a evolução do patrimônio natural, o custo 

patrimonial das diversas estratégias de desenvolvimento e as 

tendências desse custo.” 379 (Nicolo Gligo, 1991) 

 

4.1  O desenvolvimento da Contabilidade Ambiental 

4.1.1 conceito e fundamentos 

Contabilidade ambiental é o conjunto de procedimentos visando evidenciar a 

situação e as modificações do patrimônio ambiental, cumprindo as funções de registro, 

                                                 
379 No original: “Muchos de los argumentos esgrimidos para impulsar las cuentas patrimoniales se han 
basado en la necessidad de un lenguaje - de ser posible económico y unidimensional - que permita al 
planificador o a los encargados de la política económica entender económicamente lo que está pasando con 
los recursos naturales y con otros elementos de la naturaleza. Las cuentas patrimoniales deben servir para 
que los autores de las estrategias y políticas de desarrollo cuenten con un instrumental que les permita 
conocer, entre otros aspectos, la evolución del patrimonio natural, el costo patrimonial de las diversas 
estrategias de desarrollo y las tendencias de este costo.” 
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orientação e controle dos atos e fatos relevantes, coletando, registrando, acumulando, 

resumindo e interpretando os fenômenos que afetam essas situações patrimoniais380. O 

registro dos fatos é elemento indispensável para as atividades de planejamento e de controle 

na gestão desse patrimônio. 

Muitos autores fazem referência à Contabilidade Verde381, outros à Contabilidade 

dos Recursos Naturais. Considero essa última denominação limitada, uma vez que, como 

visto na definição de ecossistema382, o patrimônio ambiental é maior do que o simples 

somatório dos recursos naturais383. Quanto à denominação “verde”, não me parece precisa, 

técnica e cientificamente, embora eventualmente útil e atraente para fins de divulgação 

política ou para emprego em meios de comunicação de massa. As Nações Unidas e as 

agências internacionais a ela vinculadas adotaram a expressão Sistema de Contabilidade 

Econômica e Ambiental - SICEA384. Assim, neste estudo, quando estiver me referindo ao 

conjunto de pesquisas acerca da problemática acima conceituada utilizarei apenas o termo 

de Contabilidade Ambiental; quando empregar a expressão SICEA, terei como referência 

os trabalhos desenvolvidos a partir do ‘Manual das Nações Unidas’ (United Nations, 1993).  

Entre outras diversas conceituações encontradas na literatura, destacam-se: 

“A Contabilidade dos Recursos Naturais é a compilação, dentro de uma 

estrutura contábil, de dados relativos aos recursos naturais, organizados em 

termos de estoques e fluxos. O conceito também inclui a interpretação dos dados e 

a elaboração de relatórios. A Contabilidade dos Recursos Naturais pode envolver 

tanto valores físicos como monetários.” 385 (INTOSAI, 1998b). 

                                                 
380 Conceito proposto pelo autor desta tese. 
381 No original em inglês: ‘Green Accounting’. Como exemplo da utilização do termo ‘Contabilidade Verde’, 
veja-se Bartelmus (1994), Atkinson (1995), Hamilton e Lutz (1996), El Serafy (1997) e Hecht (1999). 
382 Cf. Capítulo I, subseção 1.4.1.  
383 Esse também é o entendimento registrado pelos técnicos da OCDE que interpretam as contas de recursos 
naturais como um subconjunto das contas ambientais (OECD, 1994).  
384 No original em inglês: ‘System of Economic and Environment Accounting – SEEA’. 
385 No original: “Natural resource accounting is the compilation, within an accounting framework, of data 
relating to natural resources which are organised in terms of stocks and flows. The term also covers the 
interpretation of data and reporting. Natural resource accounts may involve both physical units and monetary 
values.”  
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“A contabilidade do patrimônio natural é um sistema global de registros 

que integra informações físicas e monetárias em um sistema de relações entre 

contas econômicas e ambientais, através de matrizes de inter-relações que 

permitem cruzar as informações.” 386 (Claude, 1997). 

“A Contabilidade Ambiental é a contabilidade de todos os custos e 

benefícios causados por alterações nos produtos ou processos de uma firma, 

sempre que a alteração envolver um impacto ambiental.” 387 (Boyd, 1998). 

“A Contabilidade Ambiental refere-se a modificações no Sistema de Contas 

Nacionais para incorporar o uso ou a depleção dos recursos naturais.” 388 (IUCN, 

1998) 

A exemplo do que foi examinado com respeito às Auditorias Ambientais389, há 

significativas diferenças entre as aplicações da Contabilidade Ambiental nos setores 

público e privado. Na área pública, o principal interesse é a modificação dos Sistemas de 

Contas Nacionais – SCNs, bem como a utilização dos dados assim disponibilizados para 

efeito do controle externo ou do controle jurisdicional. No setor privado, sua utilização vem 

sendo progressivamente implementada por empresas transnacionais, interessadas, 

essencialmente, em apresentar uma imagem satisfatória perante os seus acionistas, 

consumidores e grupos de pressão muito atuantes em seus países de origem390. A 

Contabilidade Ambiental na área privada tem sido objeto de numerosos estudos, 

                                                 
386 No original: “La contabilidad del patrimonio natural es un sistema global de registros que integra 
información física y monetaria, en un sistema de relaciones entre cuentas economicas y del médio ambiente, 
a través de matrices de interrelación que permiten cruzar la información.”  
387 No original: “Environmental accounting is accounting for any costs and benefits that arise from changes 
to a firm’s products or processes, where the change also involves a change in environmental impacts.”  
388 No original: “Environmental accounting referes to modification of the System of National Accounts to 
incorporate the use or depletion of natural resources.”. Young e Seroa da Motta (1995) propõem o emprego 
do termo exaustão como equivalente  ao vocábulo inglês “depletion”.  
389 Cf. Capítulo I, subseção 1.1.2. 
390 São notórios os prejuízos financeiros enfrentados pela Exxon Corporation em virtude do profundo desgaste 
de sua imagem após o naufrágio do super-petroleiro EXXON-VALDEZ nas costas do Alasca em 1989, com o 
vazamento de 11 milhões de galões (258 mil barris) de petróleo, comprometendo gravemente os ecossistemas 
locais e produzindo a morte de milhares de animais nativos. Somente o acordo firmado em 1991 com os 
governos federal estadunidense e o do Estado do Alasca para criar um fundo visando à recuperação dos 
ecossistemas atingiu US$ 1 bilhão. No total, segundo o Valdez Bulletin, divulgado pela companhia em abril 
de 1999, a Exxon já despendeu US$ 3,5 bilhões, incluindo os trabalhos de restauração do meio ambiente e 
indenizações  a particulares. Quanto aos prejuízos à imagem da companhia, esses foram incalculáveis. 
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destacando-se aqueles coordenados pela ‘United Nations Conference on Trade and 

Development’ - UNCTAD e pelo Grupo de Trabalho Intergovernamental das Nações 

Unidas de Especialistas em Padrões Internacionais de Contabilidade e Relatórios391 

(UNCTAD, 1996). Em nosso país, o BNDES patrocinou em novembro de 1998 um 

seminário sobre o tema. Uma definição da Contabilidade Ambiental no setor privado é 

proposta por Bergamini Júnior (1999): 

“A contabilidade financeira ambiental tem o objetivo de registrar as 

transações da empresa que impactam o meio ambiente e os efeitos das mesmas que 

afetam, ou deveriam afetar, a posição econômica e financeira dos negócios da 

empresa, devendo assegurar que: a) os custos, os ativos e os passivos ambientais 

estejam contabilizados de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade 

ou, na sua ausência, com as práticas contábeis geralmente aceitas; e b) o 

desempenho ambiental tenha a ampla transparência que os usuários da 

informação contábil necessitam.” 

Releva ressaltar que esse autor explicitamente advoga a desconsideração dos custos 

externos pela contabilidade ambiental de uma empresa. Ora, a Contabilidade Ambiental na 

área pública tem o objetivo oposto: internalizar os ativos e passivos ambientais nos seus 

balanços e demais demonstrativos. A Contabilidade Ambiental não se confunde com a 

valoração de bens e serviços ambientais392, embora essa valoração seja um de seus 

componentes necessários. 

Como sublinhado por Piscitelli et al. (1995), existem diferenças entre o conceito de 

patrimônio público e o de patrimônio contábil de órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública. Isso deriva do fato de que os bens de uso comum não constituem o 

objeto da Contabilidade, uma vez que um direito para ser considerado no Ativo precisa ser 

exclusivo da entidade que o está contabilizando. Com efeito, o conceito contábil de 

patrimônio é “o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa qualquer 

                                                 
391 ‘United Nations Intergovernamental Working Group of Experts on International Standards of Accounting 
and Reporting’ - ISAR. 
392 O Manual das Nações Unidas critica o uso da expressão “bens e serviços ambientais”, considerando que a 
natureza não funciona segundo objetivos e lógicas econômicas, propondo a utilização do conceito de “funções 
econômicas do meio ambiente” (United Nations, 1993). O conceito de função promove a ligação entre os 
aspectos científicos e econômicos do meio ambiente (Hueting, Bosch e de Boer, 1993). 
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seja física ou jurídica” (Gonçalves e Baptista, 1994) (grifei). Ressalte-se que, nessa 

definição os bens podem ser intangíveis, ou seja, não constituírem uma realidade física, e 

os direitos não têm o habitual significado jurídico, restringindo-se aos conceitos de ‘valores 

a receber de terceiros’ ou ‘créditos contra terceiros’.  

Segundo anteriormente comentado393, tal vinculação ou exclusividade não é 

aplicável à maior parte do patrimônio ambiental, exatamente por constituírem-se, conforme 

a definição constitucional, em bens de uso comum do povo, de caráter público, embora não 

estatal. Logo, não há vinculação, no sentido contábil convencional, de um elemento da flora 

ou da fauna silvestres ao patrimônio de um órgão ou entidade da administração pública. 

Contudo, poderá a sua gestão encontrar-se sob a responsabilidade, direta ou indireta, de um 

ente da administração pública, que responderá pela sua proteção. Assim, se quiser-se 

apreender toda a realidade patrimonial de uma cidade, região ou país, incluindo-se o 

patrimônio ambiental, o mero somatório dos ativos e passivos da administração pública 

será insuficiente. Nova abordagem será necessária, situando-se aí um dos principais 

desafios da Contabilidade Ambiental. 

A Contabilidade Ambiental pode ter aplicações tanto ao nível macroeconômico, por 

exemplo, ajustando as distorções dos índices tradicionais; como ao nível microeconômico, 

como em análises de projetos restritos a uma determinada reserva ecológica. As duas 

dimensões da interação meio ambiente-economia que a Contabilidade Ambiental procura 

evidenciar são: a utilização dos recursos ambientais como insumos no processo produtivo - 

os serviços ambientais; e as perdas ambientais produzidas pelas atividades econômicas 

(Seroa da Motta e May, 1994). A INTOSAI reconhece na Contabilidade Ambiental um 

importante elemento para atingir-se o desenvolvimento sustentável (INTOSAI, 1998b). 

Para Bartelmus (1994), a Contabilidade Ambiental deve ser vista, fundamentalmente, como 

uma valiosa base de informações para o planejamento, integrando objetivos de 

desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental. 

A OCDE identificou quinze usos potenciais da Contabilidade Ambiental, 

destacando-se: 

                                                 
393 Cf. Capítulo I, subseção 1.1.1.  
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a) medida da escassez física de recursos naturais; 

b) análise da produtividade setorial considerando a exaustão de recursos 

naturais; 

c) estimativa do nível ótimo de taxas por emissão de poluentes; e 

d) ligação da poluição aos modelos macroeconômicos. (OECD, 1995) 

Contudo, para que as informações propiciadas pela Contabilidade Ambiental sejam 

úteis aos seus propósitos, necessário se faz que sejam avaliadas segundo os seguintes 

critérios (Boyd, 1998): 

a) a informação é melhor se corrige alguma inexatidão preexistente; 

b) a informação é melhor se reduz a incerteza acerca de um futuro custo 

ou benefício; e 

c) a informação é melhor quando mais detalhada ou desagregada. 

4.1.2 histórico e estado da arte 

A Contabilidade Nacional tem as suas origens nos primórdios da Economia Política. 

Schumpeter (1964) identifica na ‘Political Arithmetick’ de William Petty, de 1690, uma 

obra pioneira nos campos da estatística e do cálculo da renda e da riqueza nacionais. O 

‘Tableau Économique’, proposto por Quesnay em 1758, procurava analisar a contribuição 

dos diferentes setores para a riqueza de uma nação. Durante a Revolução Francesa, 

Lavoisier desenvolveu estudos para a avaliação da Renda Nacional em ‘De la  richesse 

territoriale du royaume de France’, de 1791. Figueiredo (1978) registra que, a partir de 

1920, intensificaram-se os estudos e registros sistemáticos da Renda Nacional, tanto na 

União Soviética, que necessitava de uma base estatística para o processo de planificação 

econômica, como nos Estados Unidos, com a equipe coordenada por Kuznets. A chamada 

‘Grande Depressão’ das economias capitalistas, após 1929, e, posteriormente, o esforço de 

produção bélica, acentuaram a necessidade de que os governos detivessem informações 

precisas acerca do desempenho e da evolução dos diversos setores produtivos da economia. 

Merece registro, pela extraordinária influência que alcançou até o presente, o trabalho de 

Leontieff (1941) acerca da estrutura da economia dos Estados Unidos, revelando, por meio 

das matrizes insumo-produto, a complexa teia das relações intersetoriais da economia.  
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Os Sistemas de Contas Nacionais - SCNs desenvolveram-se após a Segunda Guerra 

Mundial e compreendem um conjunto de dados e informações, consolidados em contas, 

segundo uma estrutura-padrão desenvolvida e disseminada pelas Nações Unidas, o que 

permite comparações internacionais de tendências e desempenhos. Os SCNs propõem-se a 

“representar os processos de geração, circulação e apropriação de riqueza através de 

informações quantitativas sobre as transações econômicas efetuadas entre os agentes de 

uma economia, agrupados em categorias relevantes, durante determinado período e 

tempo” (Young e Seroa da Motta, 1995). São sete os conceitos básicos da contabilidade 

nacional: produto, renda, consumo, poupança, investimento, absorção e despesa (Simonsen 

e Cysne, 1995). No Brasil, a partir de 1986, o IBGE tornou-se o organismo responsável 

pela elaboração das contas nacionais394. A partir de 1997, foram incorporadas as 

recomendações da revisão de 1993 do SCN das Nações Unidas. 

Entre os mais conhecidos indicadores obtidos a partir do SCN situam-se o Produto 

Interno Bruto - PIB e o Produto Nacional Bruto - PNB. O PNB é o resultado da adição de 

salários, juros líquidos pagos a indivíduos, aluguéis pagos a indivíduos, lucros distribuídos, 

depreciações e lucros retidos. O Produto Interno Bruto define-se como a soma dos 

seguintes agregados: salários, juros líquidos pagos a indivíduos, aluguéis pagos a 

indivíduos, lucros distribuídos, depreciações, lucros retidos e ainda a renda líquida enviada 

ao exterior. Ou, de outra forma, diz-se que o PIB é a soma do valor adicionado bruto de 

todas as unidades produtoras residentes em uma economia, acrescido dos impostos 

indiretos líquidos de subsídios. Em países como o Brasil, que na última década tem 

remetido mais dinheiro ao exterior do que recebido, o PIB é superior ao PNB.  

O PIB propicia o conhecimento do valor da riqueza produzida por determinado país 

em determinado período, possibilitando comparações e apreciações com os resultados de 

outros países e/ou de outros períodos. A divisão de seu valor pela população do país 

fornece o PIB per capita, considerado como um seguro grau de medida de riqueza de uma 

sociedade ou de sua evolução durante certo intervalo temporal.  

Esses indicadores são amplamente utilizados por pesquisadores e formuladores de 

políticas públicas e norteiam ou subsidiam muitas decisões de organizações de cooperação 

                                                 
394 De 1947 até essa data a responsabilidade era da Fundação Getúlio Vargas. 
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internacional e de organismos multilaterais de crédito. Também freqüentemente são objeto 

de polêmicas políticas e debates nos meios de comunicação. O senso comum usualmente 

interpreta o ritmo de crescimento de tais indicadores e de seus correspondentes índices per 

capita como evidências do desenvolvimento econômico e do progresso das nações.  

Essa perspectiva tem sido alvo de numerosas críticas que apontam, principalmente, 

ademais de relevantes restrições à metodologia utilizada, o caráter puramente quantitativo 

dos indicadores. Brown (1990) questiona a mensuração do progresso econômico e do PIB, 

advogando a necessidade de aplicar-se um “deflator ecológico”. Daly e Cobb (1989), após 

sublinharem a “enorme importância” política desse conceito e considerando que diversos 

indicadores sociais e ambientais parecem ser negativamente afetados pelo crescimento do 

PNB, questionam se o crescimento econômico medido pelo PNB de fato contribui para a 

melhoria do bem-estar das pessoas395. Entre as numerosas críticas formuladas à 

conceituação tradicional encontra-se aquela relativa aos gastos do governo serem 

considerados como consumo, não distinguindo-se entre pagamento de juros da dívida 

pública e investimentos em centros de pesquisa (Heilbroner, 1994). Para esse autor, o fato 

de apenas as atividades lucrativas serem consideradas como promotoras do crescimento, 

desconsiderando, por exemplo, a educação pública, gera um “cálculo profundamente 

distorcido do desempenho nacional”.  

Como assinala Patterson (1998):  

“As estruturas contábeis são mais do que conjuntos de regras de 

escrituração contábil. Elas representam uma visão de mundo ou conceituação 

                                                 
395 Esses autores propõem a adoção de um ‘Indicador de Bem-estar Econômico Sustentável’ (‘Index of 
Sustainable Economic Welfare’ - ISEW) (Daly e Cobb, 1990). 
 Mueller (1991) descreve o conceito de PIB Sustentável, calculado deduzindo-se do PIB convencional os 
valores do consumo intermediário ajustado e dos custos ambientais.  
A constatação da procedência das críticas aos indicadores tradicionais conduziu organizações como o PNUD 
e o Banco Mundial a buscarem índices alternativos. 
O PNUD desenvolveu um ‘Índice de Desenvolvimento Humano’, que considera, além do PIB per capita, o 
grau de alfabetização e a expectativa de vida. A intenção é a de obter um indicador não apenas de aspectos 
econômicos, mas também de outros valores humanos. (PNUD, 1999) 
O Banco Mundial desenvolveu indicadores que buscam elidir as principais críticas formuladas aos índices 
convencionais. Entre esses, está o ‘Genuine Savings’, que procura avaliar a real taxa de poupança de um país 
após contabilizados os investimentos em capital humano, as depreciações de ativos produzidos, a exaustão do 
meio ambiente e as emissões de CO2. Segundo as estimativas apresentadas, o Brasil que teve em 1994 um 
PIB de US$ 542 bilhões, teve uma ‘Poupança Genuína’ de US$ 47,6 bilhões (World Bank, 1997). 
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específica de como os sistemas econômico e ecológico funcionam. Se a estrutura 

contábil que é aplicada a um sistema econômico ou ecológico está fundamentada 

em conceitos questionáveis ou inadequados, disso se segue que os ‘preços’ ou 

‘valores’ derivados dessa estrutura também têm uma validade questionável.”396 

Refletindo a visão predominante à época de sua criação, em que a consciência 

ecológica ainda não surgira como um tema político maior, os SCNs são instrumentos 

voltados para a mensuração do crescimento econômico, sem considerar os aspectos 

ambientais a ele relacionados. 

Do ponto de vista estritamente ambiental, as principais deficiências apontadas nos 

SCNs são: 

a) a exaustão ou a degradação dos recursos naturais são ignoradas, 

assim como os bens e serviços ambientais pois apenas os “ativos produzidos” são 

contabilizados; 

b) a utilização dos recursos naturais para a produção de bens 

comercializáveis, como o desmatamento promovido por serrarias, é considerada 

positivamente; e 

c) também são contabilizados positivamente os custos de mitigação das 

conseqüências ambientais adversas das atividades econômicas, como as despesas 

para a despoluição ou descontaminação de uma área. 

A busca de legitimação política, associada a índices positivos de crescimento do 

PIB, pode conduzir os tomadores de decisão na área pública a adotarem medidas 

“desenvolvimentistas” que impliquem em danos ambientais significativos. Contudo, os 

estudos realizados na Indonésia e na Costa Rica confirmaram significativas reduções no 

PIB, uma vez considerada a depreciação do capital natural, o que revela quão ilusório pode 

ser aquele desenvolvimento (Repetto et al., 1989; e Solórzano et al., 1992). Assim, Sheng 

                                                 
396 No original: “Accounting frameworks are more than just a set of bookkeeping rules and conventions. They 
represent a particular conceptualisation or worldview of how the economy and ecological systems operate. If 
the accounting framework that is applied to an economic or ecological system is founded on questionable or 
inappropriate concepts, then it follows that the ‘prices’ or ‘values’ derived from such a framework are also of 
questionable validity”. 
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(1997) afirma que os SCNs constituem sistemas de informações econômicas errôneas que 

desorientam as instituições sociais e incentivam a destruição da natureza. 

A visão dos críticos, no entanto, não é uniforme, segundo relata Mueller (1991), 

identificando dois grupos principais: aqueles que consideram o SCN insuficiente, porém 

passível de reforma; e os que julgam-no comprometido na sua essência e de difícil 

recuperação. A OCDE aponta a existência de 3 abordagens:  

a) a que busca ajustar as contas nacionais, modificando a estrutura dos 

atuais SCNs; 

b) a que propõe a elaboração de contas satélites, exteriores e 

complementares aos SCNs; e 

c) a que intenta a elaboração de contas dos recursos naturais e do meio 

ambiente, baseadas em informações sobre os estoques e fluxos físicos dos recursos 

naturais. (OECD, 1994) 

Seroa da Motta e Young (1995a) sintetizam as principais questões objeto de 

polêmica entre os estudiosos: o alcance das contas ambientais e as propostas de 

classificação e contabilização dos recursos naturais. A divergência quanto à abrangência 

situa-se, segundo aqueles autores, na perspectiva assumida pelo pesquisador: os que 

assumem um ponto de vista ecológico sustentam a necessidade de uma transformação 

radical das SCNs em que a contabilidade econômica seria apenas um subconjunto de um 

sistema mais amplo de contabilidade ambiental; por sua vez quem assume uma ótica 

econômica propõe que as funções econômicas relacionadas ao meio ambiente sejam 

computadas em contas satélites a serem adicionadas ao PIB tradicionalmente mensurado. 

As diversas formas de contabilização dos recursos naturais estão apresentadas na Tabela 

IV-1, elaborada a partir de Seroa da Motta e Young (1995a). 
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Tabela IV-1 - Propostas de contabilização dos recursos naturais 

Tipo de recurso Forma de contabilização Técnica de valoração 

Exclusão das despesas 
defensivas 

Custos efetivos da 
despoluição ou mitigação 

Exclusão das despesas 
ambientais ou de manutenção 

Custos necessários para 
evitar a degradação 

 

 

Recursos renováveis ou de fluxo 

Exclusão do benefício ambiental 
líquido 

Disposição a pagar 

Dedução da depreciação e 
adição da apreciação do Capital 
Natural 

Método do preço líquido 

Dedução do custo de uso Valor presente da série 
esperada de rendimentos 
futuros 

 

 

 

Recursos não renováveis ou de 
estoque ou exauríveis 

Dedução de penalidades de 
ajustamento 

Valor presente da diferença 
em relação ao nível ótimo de 
produção 

 

Os recursos renováveis ou de fluxo são os que não têm os seus estoques futuros 

comprometidos pela sua utilização presente; os recursos não renováveis ou de estoque ou 

exauríveis são definidos como aqueles cuja exploração ou degradação no presente conduz à 

redução de sua disponibilidade futura. Entre os recursos não renováveis encontram-se os 

recursos minerais e os de florestas nativas; exemplos de recursos de fluxo são a energia 

hidrelétrica397 e a solar.  

A proposta de exclusão das despesas defensivas, isto é, das despesas com custos de 

saúde ou de medidas de prevenção da degradação de ecossistemas, sustenta que tais gastos 

não representam nenhum acréscimo nas condições de vida ou de produção da economia, 

devendo ser contabilizadas como um consumo intermediário. Seu cálculo é relativamente 

simples, eis que tratam-se de despesas efetivamente realizadas e que precisam ser 

reclassificadas. A exclusão das despesas ambientais ou de manutenção refere-se aos 

gastos que deveriam ter sido efetuados para evitar a degradação ou promover a restauração. 

                                                 
397 Bem entendido, alterações climáticas profundas podem afetar significativamente a disponibilidade dos 
recursos hídricos necessários à geração elétrica.  
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Por tratarem-se de “gastos virtuais” (Seroa da Motta e Young, 1995a), seu cálculo é 

realizado com base em estimativas dos custos das atividades necessárias para a prevenção 

ou restauração ambientais. A outra proposta de contabilização conceitua o meio ambiente 

como um agente econômico, cujas transações com os demais setores - empresas, famílias e 

governo - são registradas numa conta específica, cujo saldo, denominado benefício 

ambiental líquido, representa a diferença entre os serviços e as perdas ambientais, 

calculados, no caso dos recursos que não dispõem de preços de mercado, utilizando-se o 

conceito de disposição a pagar398. 

Quanto à contabilização relativa aos recursos não renováveis, a primeira abordagem 

utiliza o conceito de capital natural, cujo esgotamento é conceituado como depreciação, 

sendo consideradas apreciações as novas descobertas e reavaliações. O método empregado 

para sua quantificação é o do preço líquido dos custos de extração. A segunda proposta 

interpreta a exaustão dos recursos como um custo de uso em que rendimentos futuros são 

sacrificados pela sua utilização presente. Finalmente, por considerar que a utilização de 

recursos de estoque em um nível não-ótimo produzirá, no presente ou no futuro, perdas de 

bem-estar, propõe-se o estabelecimento de penalidades de ajustamento, equivalentes ao 

valor presente da diferença em relação ao nível ótimo de produção. Ampla literatura 

registra a polêmica entre os adeptos de cada metodologia399. 

Uma das iniciativas pioneiras para o desenvolvimento da Contabilidade Ambiental 

foi a realização, a partir de 1983, pelo PNUMA, de um conjunto de seminários e 

publicações acerca do tema. ‘Nosso Futuro Comum’, o Relatório da Comissão Brundtland, 

sustentou a importância para os países de “incorporar explicitamente suas reservas de 

recursos genéticos aos sistemas de contas nacionais”, sugerindo a possibilidade de criação 

de um sistema de contas de recursos naturais para reconhecer o valor das espécies animais e 

vegetais (CMMAD, 1988). O Relatório destacou particularmente a relevância econômica 

da preservação da biodiversidade, justificada pelo seus potenciais usos na melhoria da 

produtividade agrícola, no desenvolvimento da medicina e de novos produtos industriais. 

                                                 
398 Cf. Capítulo III, subseção 3.3.1. 
399 Cf. Seroa da Motta e Young (1995b) e  Mueller (1991). 
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Crescentes pressões políticas conduziram a Conferência Inter-Parlamentar sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento a somar-se aos que propugnavam uma mudança nos SCNs: 

“Os sistemas de contas nacionais (devem ser adaptados para) ... levar em 

consideração plenamente os prismas social e ambiental, assim como o econômico, 

dos custos e benefícios do uso dos recursos naturais.” (ICED, 1992)400  

Em 1993, as Nações Unidas adotaram formalmente o SICEA. Tal decisão foi 

resultante de um longo e ainda não concluído processo de debates. O documento que 

formaliza as Diretrizes das Nações Unidas para a Contabilidade Ambiental é o ‘Integrated 

Environmental and Economic Accounting’401, elaborado pela United Nations Statistical 

Division - UNSD (United Nations, 1993). 

Segundo esse Manual, naquele momento ainda não existia suficiente consenso a 

respeito de todos os métodos, técnicas, procedimentos e suposições envolvendo a aplicação 

da Contabilidade Ambiental às contas nacionais. O Manual propunha-se a realizar uma 

síntese das diversas abordagens e um compromisso entre as perspectivas ecocêntrica e 

antropocêntrica (United Nations, 1993). 

A decisão das Nações Unidas contemplou a perspectiva mais conciliadora, ao 

definir o SICEA como complementar e não como substituto ao SCN e ao optar pela adoção 

das contas satélites para registro da depleção dos recursos naturais e da degradação 

ambiental. Tais contas, inclusive, são capazes de registrar a destruição ambiental provocada 

por cataclismas naturais, tais como terremotos, furacões e erupções vulcânicas. As contas 

do meio ambiente podem ser de várias espécies: contas de estoque, contas de fluxo, contas 

combinando fluxos e estoques, contas de emissões, contas de resíduos e contas de despesas 

ambientais. O Manual do SICEA detalha o conteúdo técnico da metodologia, com a 

descrição das modificações introduzidas no SCN em termos de definição de setores e 

agregados, a descrição de cada uma das contas satélites e as instruções para os respectivos 

                                                 
400 Apud May (1995, p. 4). 
401 O Manual da ONU é classificado como uma versão interina (‘interim version’), uma vez que considera-se 
que quando houver maior acúmulo de experiências e maior consenso técnico, uma edição revisada será 
necessária. A UNSD, em conjunto com o PNUMA e o ‘Grupo de Nairobi’, disponibilizou na Internet 
(www.un.org/Depts/unsd/envito/manual98.pdf ) uma versão preliminar do Manual Operacional, destinado a 
facilitar os trabalhos de implementação do SICEA nos países interessados. Tal versão será doravante referida 
como UNSD (1998). 
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lançamentos a débito e a crédito, pelo método das partidas dobradas402. Como apontam 

Hamilton e Lutz (1996), o SICEA contém uma classificação dos ativos bem mais detalhada 

que o SCN. 

As principais características do SICEA são resumidas por Bartelmus (1993 e 1994): 

a) segregação e elaboração de todos os fluxos e estoques relativos ao 

meio ambiente das contas tradicionais; 

b) ligação da contabilidade física dos recursos com a contabilidade 

monetária e os balanços e demonstrativos; 

c) avaliação dos custos e benefícios ambientais; 

d) contabilidade para a manutenção da riqueza tangível; e 

e) elaboração e mensuração de indicadores dos produtos e rendas 

ambientalmente ajustados. 

Tais indicadores irão permitir a avaliação da sustentabilidade do crescimento 

econômico e dos correspondentes padrões de produção e de consumo. O SICEA procura 

centrar seu foco nas inter-relações entre o meio ambiente e a economia (United Nations, 

1993). A Figura 4, a seguir, extraída de UNSD (1998) apresenta o esquema das contas de 

fluxos e de estoques no SICEA.  

 

                                                 
402 Sistematizado pelo frei Luca Paciolo, franciscano, em Veneza, 1494. 
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Figura 4: Contas de Estoques e de Fluxos no SICEA 
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O SICEA procura também atender às principais finalidades de um sistema contábil que, 

segundo Horngren (1985), são: 

a) proporcionar informações para ajudar os administradores nas 

atividades de planejamento estratégico e na adoção de decisões especiais; 

b) proporcionar informações para ajudar as decisões dos 

administradores nas atividades de planejamento e controle das operações de rotina; 

e 

c) proporcionar informações para interessados externos, como 

investidores, agentes fiscais, órgãos reguladores e outros. 

Em seus diferentes módulos, três categorias de valoração são aplicadas pelo SICEA: 

a) de mercado; 

b) direta, sem mercado (valoração contingente e outras relativas aos 

efeitos sobre o bem-estar da degradação ambiental); e 

c) indireta, sem mercado (custo de manutenção da degradação e 

exaustão do patrimônio natural). (United Nations, 1993) 

A Tabela IV - 2 a seguir apresenta alguns exemplos em que esses métodos são 

aplicáveis, de acordo com o SICEA. 
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Tabela IV-2 - Valoração de ativos ambientais tangíveis no SICEA 

Ativos Mercado Direta, sem mercado Indireta, sem mercado 

Biológicos Preços de mercado (seres 
produzidos) 

Valoração de mercado 
(vida selvagem) 

Valor de existência de 
animais e plantas 

Custos de prevenção da 
exaustão e de manejo do 
crescimento natural 

Terras Preços de mercado Valor estético e 
recreativo 

Valor de existência dos 
ecossistemas 

Custos de prevenção da 
degradação 

Subsolo Valoração de mercado 
(retorno líquido da 
exploração) 

 Custos relacionados à 
criação de fintes 
alternativas 

Água Preços de mercado (uso 
direto) 

Valoração de mercado 

Valor da queda da 
qualidade da água 
(disposição a pagar) 

Valor de existência dos 
ecossistemas aquáticos 

Custos de manutenção de 
reservas de água 

Custos de prevenção 

Ar  Valor da queda da 
qualidade do ar 
(disposição a pagar) 

Custos reais dos 
prejuízos causados pela 
redução da qualidade do 
ar ou custos de prevenção 

 

O SICEA propõe a construção das contas em várias etapas, principiando com a 

elaboração das contas em valores físicos e a desagregação de dados já constantes do SCN 

em direção a um crescente refinamento com cálculos mais complexos como os da exaustão 

e dos custos de manutenção. São as denominadas seis “versões básicas” do SICEA (United 

Nations, 1993). O SICEA é apresentado em uma forma matricial, contendo a descrição das 

contas de fluxos e estoques. A ligação entre estatísticas ambientais e a Contabilidade 

Ambiental é ilustrada pela Figura 5, a seguir, baseada em UNSD (1998). 

 



237 

 

Nada obstante, permanecem as dificuldades atinentes aos processos de valoração 

descritas e analisadas nos Capítulos II e III. Assim, uma das questões ainda não 

equacionadas pela Contabilidade Ambiental diz respeito à transformação dos valores físicos 

em valores monetários. Tal circunstância explica a opção de muitos países de concentrarem 

esforços em elementos específicos do meio ambiente (OECD, 1995). 

Organizações ambientalistas como o ‘World Wide Fund for Nature’ - WWF têm 

manifestado uma postura crítica ante o SICEA, exatamente pela natureza “satélite” das 

 Figura 5: Ligação entre Estatísticas e Contas Ambientais 
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contas ambientais. Outras, lideradas pela ‘International Union for the Conservation of 

Nature’ – IUCN que patrocina a ‘Green Accounting Initiative’403, buscam formas de 

estimular uma maior utilização da Contabilidade Ambiental. Lintott (1996), por sua vez, 

questionando a suposta neutralidade da Estatística, critica duramente a metodologia da 

Contabilidade Ambiental, associando-a a hipóteses de muito fraca sustentabilidade e 

relevantes apenas para que limitadas concessões de cunho ambiental  sejam feitas pelos 

tomadores de decisões e preconizando a adoção de um conjunto de indicadores sócio-

ambientais, crescentemente restritivos404. É nesse sentido a proposta de Holub, Tappeiner e 

Tappeiner (1999) que, apontando a incompatibilidade entre as escalas econômica e 

ecológica, no que concerne ao tempo e ao espaço, criticam o SICEA que, ao seu ver, 

deveria compreender diferentes escalas temporais, territoriais e de unidades de medida, 

resumindo-se, na sua forma atual, a um sistema de contabilidade econômica que trata de 

fatores ambientais relevantes, sem integrar genuinamente aspectos ecológicos. 

O ‘Statistical Office of the European Communities’ - EUROSTAT desenvolveu a 

sua própria metodologia, denominada ‘Système Européen de Rassemblement de 

l’Information Economique sur l’Environnement’ - SERIEE, que consiste em um conjunto 

de contas satélites vinculadas a determinadas transações e atividade econômicas constantes 

dos SNCs. A Holanda desenvolveu a ‘National Accounting Matrix including 

Environmental Accounts’ - NAMEA, recentemente adotado pela Suécia e pelo Reino Unido 

e utilizado também pelo EUROSTAT. 

O desenvolvimento da Contabilidade Ambiental prossegue com um significativo 

número de aplicações empíricas em dezenas de países, além do trabalho de pesquisa de 

diversas equipes multidisciplinares, envolvendo estatísticos, contadores, economistas, 

cientistas sociais, biólogos e especialistas de todos os ramos das ciências naturais. Uma das 

principais referências nesse campo é o chamado ‘Grupo de Londres’405, um fórum informal 

de consultas acerca da Contabilidade Ambiental que reúne organismos de 12 países, 

                                                 
403 A Green Accounting Initiative é uma das principais linhas de atuação da IUCN, desenvolvendo parcerias 
com a UNSD, o Banco Mundial, instituições nacionais e organizações não-governamentais visando a 
disseminação do conhecimento e do emprego da Contabilidade Ambiental. 
404 Nesse aspecto retomando a visão de Norgaard (1985). 
405 Não confundir com a ‘Escola de Londres’, mencionada no Capítulo III, na subseção 3.1.4. 
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responsáveis por estatísticas e/ou contas ambientais, além de cinco organizações 

internacionais, com destaque para a IUCN. 

Norgaard (1985)406 apresenta uma crítica ao SICEA, denunciando o SCN como 

inconsistente e de difícil recuperação. A inconsistência teria origem na combinação de duas 

visões teóricas com pressupostos incompatíveis entre si: a microeconomia neoclássica e a 

macroeconomia keynesiana. Outra crítica diz respeito à escolha dos preços de mercado 

como parâmetros dos valores constantes do SCN, uma vez que são conhecidas as distorções 

que podem afetar os processos de formação de preços. Nesse raciocínio, a incorporação ao 

sistema dos bens e serviços ambientais também padeceria das mesmas distorções. 

Criticando a perspectiva adotada por Norgaard, Mueller (1991) afirma que ela conduz ao 

abandono das tentativas de aprimorar o sistema das contas nacionais, o que não se 

justificaria pois ainda não se encontrou “alternativa mais eficiente” do que o SCN. De fato, 

o que Norgaard preconiza é o desenvolvimento e a adoção de “sistemas múltiplos de contas 

e indicadores, cada um com pontos fortes e deficiências”407. 

Um dos mais respeitados pesquisadores no campo da Contabilidade Ambiental, El 

Serafy (1997) observa que encontra-se “fora de cogitação” uma cobertura ampla da 

deterioração ambiental nas contas nacionais, tendo em vista dificuldades de mensuração, 

até mesmo em termos físicos, de certos fenômenos ecossistêmicos. Critica, por conseguinte 

o SICEA pela ênfase que identifica nos estoques e não na renda ou nos fluxos. Ademais, 

sendo os estoques valorados em preços correntes, distintos nos momentos de abertura e de 

encerramento do exercício, as distorções acentuam-se. 

Por sua vez, um dos principais representantes da EMA, David Pearce, não manifesta 

entusiasmo com a Contabilidade Ambiental, considerando-a excessivamente cara e não tão 

prioritária quanto a construção de indicadores econômico-ambientais (Pearce, 1991b). 

Milton Friedman408 não é diplomático na sua crítica: 

                                                 
406 Apud Mueller (1991, p. 12-14). 
407 Apud Mueller (1991, p. 15). 
408 Apud Ravaioli (1995, p. 137). 



240 

“A proposta de calcular o Produto Nacional de um modo diferente é apenas 

o resultado de má economia e má estatística.” 409 

A apreciação de Daly410 é favorável: 

“Não é uma solução, não é sequer uma política, é apenas uma medida que 

corresponde à realidade. Logo, você necessita ter coragem para realizar as 

políticas que são indicadas por essa medida.” 411 

A Contabilidade Ambiental também foi objeto da 3ª Conferência Internacional da 

Seção Russa da ISEE, realizada em Novgorod, na Rússia, em 1997. Nesse conclave, 

apontou-se a necessidade de qualificar-se a utilização de modelos abstratos de valoração, 

cujas funções de produção e consumo geralmente pressupõem que os bens são 

perfeitamente substituíveis (Safonov, 1998). 

4.1.3 experiências selecionadas 

Antes de sua oficialização pelas Nações Unidas, o SICEA foi testado no México e 

na Papua - Nova Guiné412. Atualmente, diversas iniciativas estão em curso, com apoio do 

PNUMA na Indonésia, Gana, Hungria e África do Sul. A UNSD iniciou programas na 

Coréia do Sul, Filipinas e Costa do Marfim. O Quinto Programa de Ação Ambiental da 

União Européia413, ‘Towards Sustainability’, fixou prazos para a adoção da Contabilidade 

Ambiental pelos seus países membros. Também o Banco Mundial e a OCDE têm tido uma 

participação ativa nos debates, tendo patrocinado diversas publicações sobre o tema414. 

Segundo a INTOSAI, os seguintes países contam com programas em curso de 

Contabilidade Ambiental: Alemanha, Austrália, Canadá, Coréia do Sul, Costa Rica, 

Dinamarca, Estados Unidos, Estônia, Filipinas, Finlândia, França, Gana, Holanda, Hungria, 

                                                 
409 No original: “The proposal to calculate the national product in a different way is just the result of bad 
economics and bad statistics.” 
410 Apud Ravaioli (1995, p. 140). 
411 No original: “It’s not a solution, it’s not even a policy, it’s justa measure that corresponds to reality. Then, 
you need the courage to make the policies that are indicated by that measure.” 
412 Cf. Bartelmus, Lutz e Schweinfest (1992). Claude (1997) descreve a experiência mexicana. 
413 Adotado pelo Conselho Ambiental da UE em 15/16 de dezembro de 1992. Cf. Capítulo XV do Programa. 
Esse documento inspirou uma Resolução do Parlamento Europeu, em 22 de abril de 1994, acerca da inclusão 
de considerações ambientais no cálculo do PIB. 
414 Cf. OECD (1994), OECD (1995), Hamilton e Lutz (1996). 
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Índia, Indonésia, Japão, México, Noruega, Papua-Nova Guiné, Reino Unido, Tanzânia, 

Tailândia e Zimbabwe (INTOSAI, 1998b). A essa relação, Hecht (1999) acrescenta a 

Namíbia e o Chile; Claude (1997), a Áustria e a Colômbia; e Hamilton e Lutz (1996), a 

Suécia. 

O exame das diversas experiências de aplicação da Contabilidade Ambiental por 

governos nacionais revela uma grande diversidade de objetivos, métodos e prioridades. A 

maioria dos países que iniciou a contabilização de seu patrimônio ambiental buscou 

concentrar-se naqueles recursos naturais mais relevantes para a sua realidade nacional; 

ainda assim, há países que propuseram-se a desenvolver sistemas bastante abrangentes. 

Exemplos de contas setoriais constam de monografia da OCDE: contas de recursos hídricos 

na Espanha e na França, contas de recursos florestais no Japão, contas de energia na 

Noruega e contas de óleo cru e gás natural em Alberta, no Canadá (OECD, 1995). 

O estágio de aplicação da Contabilidade Ambiental na América Latina e uma 

descrição das principais experiências encontram-se sintetizados no estudo de Claude 

(1997), que aponta a falta de interesse dos governos como o principal empecilho ao 

desenvolvimento de contas ambientais na região. Nesse trabalho, conclui-se que a iniciativa 

mais completa na América Latina é a do México que conta com o ‘Sistema de Cuentas 

Económicas y Ecológicas de México’ - SCEEM, de responsabilidade do órgão estatístico 

nacional, do qual constitui uma das prioridades institucionais. O SCEEM foi uma das 

experiências que conduziu ao amadurecimento do SICEA e foi inovador ao distinguir três 

classes de Ativos: os Ativos Econômicos Produzidos, os Ativos Econômicos não 

Produzidos - como solos e florestas, e os Ativos Ambientais. Um dos resultados do 

SCEEM é o ‘Produto Interno Líquido Ecológico’, obtido pela dedução do PIL 

convencional dos custos de exaustão e de degradação dos recursos naturais. 

Na Colômbia, criou-se em 1992 o ‘Comité Interistitucional de Cuentas 

Ambientales’ - CICA, com a função de definir a metodologia para estruturar a 

Contabilidade Ambiental no país e promover a sua incorporação ao SCN, tendo sido 

iniciado um Projeto-Piloto de Contabilidade Econômico-Ambiental para a Colômbia, 

denominado COLSCEA (Claude, 1997). É relevante assinalar que nesse país o Ministro do 

Meio Ambiente participa do Conselho Nacional de Política Econômica e ministros da área 
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econômica participam do Conselho Nacional Ambiental 415. Destaque-se, ainda, a criação 

em 1994 de um ‘Sistema Nacional de Información Ambiental’, explicitamente vinculado ao 

objetivo de fornecer dados para as contas ambientais. 

A opção dos holandeses foi pelo desenvolvimento de uma Matriz de Contabilidade 

Nacionais incluindo Contas Ambientais, a NAMEA. Essa metodologia inclui apenas dados 

físicos, subdividindo as contas nacionais em forma matricial para identificar as emissões de 

poluentes atmosféricos por setor. As informações proporcionadas pelo sistema contribuem 

na avaliação de impactos ambientais de diferentes estratégias de crescimento econômico. 

Ademais, a Holanda tem pesquisado formas de mensurar a Renda Nacional Sustentável, 

conceito que intenta corrigir a Renda Nacional Líquida, outro agregado clássico da 

Contabilidade Nacional, segundo princípios de sustentabilidade (Hecht, 1999). Quanto à 

valoração monetária de impactos ambientais, estudos conduzidos pelas instituições de 

pesquisa daquele país, após avaliarem os métodos de valoração contingente, dos custos de 

viagem, dos preços hedônicos, dos fatores de produção, de eliminação de custos, dos 

preços-sombra, dos preços líquidos, dos custos do usuário e de oferta e de demanda, 

considerando em especial a questão da escala, concluíram que para a Contabilidade 

Ambiental os métodos de valoração contingente, dos custos de viagem, dos preços 

                                                 
415 No Brasil, até recentemente seis Ministros – Fazenda, Planejamento, Agricultura, Indústria e Comércio, 
Trabalho e Previdência Social (Lei n.º 8.646 de 7 de abril de 1993) – participavam do Conselho Monetário 
Nacional o mais importante fórum de definição da política econômica, a quem compete, nos termos do art. 2º, 
inciso VII da Lei n.º 4.595, de 31 de dezembro de 1964, “coordenar as políticas monetária, creditícia, 
orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa”. A partir da Lei n.º 9.069, de 29 de junho de 1995, 
o CMN ficou reduzido a três membros: os Ministros da Fazenda e de Planejamento e o Presidente do Banco 
Central.  
Do Plenário do CONAMA participam, além do Ministro do Meio Ambiente, representantes indicados pelos 
titulares dos demais Ministérios (Decreto n.º 2.120, de 13 de janeiro de 1997).  
Hamilton e Lutz (1996) descrevem o desencontro de enfoques e de prioridades entre os Ministérios da área 
econômica - tipicamente Fazenda e Planejamento - e os de Meio Ambiente e de Minas e Energia (“resource 
ministry”). 
O Relatório ‘Nosso Futuro Comum’, de 1988, já preconizava a importância de serem atribuídas aos 
ministérios econômicos a responsabilidade pela qualidade das áreas do meio ambiente afetadas por suas 
decisões, criticando o fato de os organismos envolvidos com a proteção ao meio ambiente encontrarem-se, via 
de regra, afastados dos principais fora de decisão econômica, atuando de forma fragmentada e com recursos 
orçamentários e dimensão política limitados. (CMMAD, 1988). Mais de uma década depois, essa realidade 
não mudou no Brasil. Cf. Lima (1999a). 
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hedônicos, dos fatores de produção e dos preços-sombra são menos apropriados (de Boer et 

al., 1997) 416. 

A Noruega foi um dos países pioneiros na utilização de contas ambientais (Hecht, 

1999).Sua preocupação primária residia na montagem de uma base de dados voltada para 

evitar a escassez de recursos. Posteriormente, o sistema passou a incluir informações 

relativas às emissões poluentes, sendo hoje utilizado em modelos macroeconômicos para a 

formulação de políticas públicas. As contas norueguesas são mensuradas primeiramente em 

unidades físicas e subdivididas, para cada recurso, em contas de reservas, contas de 

extração, conversão e comércio e contas de uso final (Claude, 1997). 

Nos Estados Unidos, em 1994, a influência dos grupos de pressão contrariados com 

os resultados apresentados pela Contabilidade Ambiental, particularmente os do setor 

mineral, levou o Congresso daquele país, ao conceder dotações orçamentárias para o 

‘Bureau of Economic Analysis’ – BEA, a interditar explicitamente a realização de trabalhos 

e pesquisas na área da Contabilidade Ambiental417 (Hecht, 1999). Em novembro de 1999, 

contudo, foram publicadas as conclusões de um painel técnico do ‘National Research 

Council’s Committee on National Statistics’  que, a pedido do Congresso, examinou 

criticamente o trabalho prévio do BEA e a estrutura proposta para o ‘Integrated Economic 

and Environmental Satellite Accounts’ – IEESA, que guarda algumas diferenças com o 

SICEA, concluindo pela importância do desenvolvimento da Contabilidade Ambiental e da 

alocação de maiores verbas para os respectivos programas no BEA (Nordhaus, 1999). 

Na França, o Ministério do Meio Ambiente418 instituiu em 1998 a ‘Commision des 

comptes et de l’économie de l’environnement’. Ressalte-se, contudo, que esse país já 

contava, desde a década de 80419, com um Sistema de Contas do Patrimônio Natural, que 

desenvolveu uma metodologia própria e original, independente do SCN, mas a ele 

conectado de diversas formas. Anualmente é publicado um volume, ‘Données économiques 

                                                 
416 Apud ‘Country Report: The Netherlands’ in: ‘The London Group Conference in Fontevraud’, 25 a 29 de 
maio de 1998, consultado em http://www.statcan.ca/secure/english/citygrp/london/london.htm.  
417 Essa decisão parlamentar contrariou a orientação explícita do Presidente Clinton, apresentada no seu 
discurso no ‘Earth Day’, em 21 de abril de 1993. 
418 A partir de 1997, passou a chamar-se ‘Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement’. 
419 O trabalho pioneiro de Bertrand de Jouvenel é datado de 1966. Cf. Jouvenel (1966). Em 1978, foi 
instituída a ‘Comission Interministérielle des Comptes du Patrimoine Naturel’ (Godard e Salles, 1991). 
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de l’environnement’, que inclui estimativas das contas ambientais, destacando também a 

importância da geração de empregos nas “eco-atividades”420 (Theys, 1990). No sistema 

francês, as contas são mensuradas em unidades físicas para os fenômenos de auto-regulação 

e auto-reprodução dos recursos naturais e em unidades monetárias para os fluxos 

financeiros oriundos da exploração e gestão dos recursos naturais. Existem três tipos de 

“contas centrais”: 

a) as contas de elementos, em unidades físicas, para determinado 

território, incluindo solo, subsolo, atmosfera, águas continentais e marinhas, fauna e 

flora; 

b) as contas de “ecozonas”, que desdobram um território nos seus vários 

ecossistemas, uns imbricados nos outros. Assim em um ecossistema maior como 

uma floresta coexistem numerosos ecossistemas menores como o de uma colméia 

ou de um poço natural. Para cada ecozona são elaboradas suas contas de elementos; 

e 

c) as contas dos agentes, relativas à ação humana sobre o patrimônio 

natural, envolvendo gestão, operações e acumulação. (Harribey, 1998) 

Contas de ligação e articulação promovem o relacionamento entre as contas 

centrais. 

As informações estão organizadas em seis níveis hierárquicos, desde observações de 

campo até indicadores globais de qualidade de vida, incluindo dois modelos 

macroeconômicos: um, SPIRE, de simulação dos efeitos sobre o meio ambiente de 

diferentes cenários de desenvolvimento; e o outro, POLLEN, de previsão dos efeitos 

macroeconômicos das políticas ambientais (Theys, 1990). O conceito de patrimônio natural 

adotado é bastante amplo, incluindo conjuntos de componentes isolados, de ecossistemas   

e de territórios. Segundo Theys (1990), o objetivo principal do sistema francês não é a 

demonstração de lucro líquido ou perda na exploração de um recurso natural, mas a 

compreensão e explicitação dos tradeoffs entre as funções econômicas, ecológicas e sociais 

                                                 
420 A título de ilustração, em 1995 as despesas com proteção ambiental representaram 1,7% do PIB francês, 
com destaque para o tratamento das águas e a gestão dos resíduos. Nesse ano, cerca de 434 mil empregos 
estavam ligados, direta e indiretamente, a atividades ambientais. 
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dos recursos naturais. De fato, busca-se a estimativa simultânea dos valores econômico, 

social e ecológico do patrimônio natural, para que esses três aspectos sejam considerados 

na busca de maximização do bem-estar. A Figura 6, a seguir, reproduz essa visão 

apresentada por Theys (1990).  
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4.1.4 a Contabilidade Ambiental na Agenda 21 

A crescente relevância das questões atinentes à Contabilidade Ambiental foi 

reconhecida na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, cujo documento conclusivo, a 

‘Agenda 21’, incluiu um significativo texto sobre o tema421 que, pela sua importância, 

encontra-se transcrito na íntegra no Anexo - Documentos e Legislação (CNUMAD, 1996). 

Para bom entendimento do conteúdo desses compromissos, cumpre salientar que a 

Agenda 21 propõe-se a “refletir um consenso mundial e um compromisso no nível político 

mais alto no que diz respeito a desenvolvimento e cooperação ambiental” 422. O documento 

constitui um plano de ação e está dividido em quatro seções: Dimensões sociais e políticas; 

Conservação e gerenciamento dos recursos para o desenvolvimento; Fortalecimento do 

papel dos grupos principais; e Meios de implementação. Em cada Capítulo, as áreas de 

programas são apresentadas com as suas bases para a ação, objetivos, atividades e meios de 

implementação. 

O Capítulo VIII da Agenda 21, último Capítulo da Seção Dimensões sociais e 

políticas, é intitulado ‘Integração entre Meio Ambiente e Desenvolvimento na Tomada de 

Decisões’ e é composto por quatro áreas de programas: 

A. Integração entre meio ambiente e desenvolvimento nos planos 

político, de planejamento e de manejo; 

B. Criação de uma estrutura legal e regulamentadora eficaz; 

C. Utilização eficaz de instrumentos econômicos e de incentivos de 

mercado e outros; e 

D. Estabelecimento de Sistemas de Contabilidade Ambiental e 

Econômica Integrada. 

Na primeira área de programa, o objetivo principal perseguido é o de integrar ao 

processo de tomada de decisões a consideração das questões sócio-econômicas e 

ambientais, destacando-se a importância da adoção de estratégias nacionais de 

                                                 
421 Cf. CNUMAD (1996, p. 128 e seguintes). 
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desenvolvimento sustentável e da pesquisa das interações entre meio ambiente e 

desenvolvimento. Com respeito aos aspectos de legislação ambiental, releva sublinhar a 

busca do aumento da eficácia de leis e regulamentações. Quanto à utilização eficaz de 

instrumentos econômicos e de incentivos de mercado, são apresentados os seguintes 

objetivos fundamentais: 

a) incorporar os custos ambientais às decisões de produtores e 

consumidores e com isso inverter a tendência a tratar o meio ambiente como um 

“bem gratuito”, repassando esses custos a outros setores da sociedade, outros países 

ou às gerações futuras423; 

b) avançar mais para a integração dos custos sociais e ambientais às 

atividades econômicas, de modo que os preços reflitam adequadamente a relativa 

escassez e o valor total dos recursos e contribuam para evitar a degradação 

ambiental; 

c) incluir, quando apropriado, o uso de princípios do mercado à 

configuração de políticas e instrumentos econômicos que busquem o 

desenvolvimento sustentável.  

Para tanto, aponta-se, entre outras medidas, a necessidade de melhoramento ou 

reorientação das políticas governamentais. 

Nesse contexto, a Agenda 21 introduz a discussão sobre o estabelecimento de 

sistemas de contabilidade ambiental e econômica integrada, registrando a importância de 

“determinar mais exatamente o papel fundamental do meio ambiente enquanto fonte de 

capital natural e enquanto escoadouro dos subprodutos gerados durante a produção de 

capital pelo homem e por outras atividades humanas”. Assinala que os procedimentos 

nacionais de contabilidade não devem restringir-se à quantificação da produção dos bens e 

serviços remunerados convencionalmente, mas incluir em contas satélites424 as 

contribuições de todos os setores e atividades da sociedade não incluídas nas contas 

nacionais convencionais. E conclui propondo a adoção, “em todos os países”, de um 

                                                                                                                                                     
422 Cf. CNUMAD (1996, Preâmbulo, p. 9). 
423 Desse modo, a Agenda 21 legitima os esforços pela contabilização da Dívida Ecológica. Cf. Apêndice II. 
424 O que é ratificado pela opção do Manual do SICEA (United Nations, 1993). 
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programa para o desenvolvimento de sistemas nacionais de contabilidade ambiental e 

econômica integrada (grifei).  

É fixado como objetivo principal a ampliação dos atuais SCNs para que passem a 

compreender as dimensões ambiental e social, “incluindo pelo menos sistemas satélites de 

contabilidade para os recursos naturais em todos os Estados membros” (grifei). Os 

SICEAs devem ser estabelecidos “o quanto antes possível” e considerados complementares 

aos SCNs, integrando os processos nacionais de tomada de decisões para o 

desenvolvimento (grifei). Observa-se que a “definição de ‘economicamente ativo’ pode ser 

ampliada, passando a incluir pessoas dedicadas a tarefas produtivas mas não 

remuneradas425, em todos os países”, de maneira a que sua contribuição fosse 

adequadamente mensurada e considerada na tomada de decisões.  

As atividades propostas são: o fortalecimento da cooperação técnica internacional; o 

fortalecimento dos sistemas de contabilidade nacional; o estabelecimento de um processo 

de avaliação no plano internacional; e o fortalecimento da coleta de dados e informações. 

Tais atividades incluem o estímulo às empresas para que “ofereçam informações 

ambientais pertinentes por meio de relatórios claros a acionistas, credores, empregados, 

autoridades governamentais, consumidores e o público em geral; e desenvolvam e 

implementem métodos e normas para a contabilidade do desenvolvimento sustentável”. 

Também estão previstos: o treinamento de pessoal; a cooperação das agências que se 

ocupam das contas nacionais com os departamentos encarregados das estatísticas 

ambientais e dos recursos naturais;  o intercâmbio de experiências sobre a implantação de 

Sistemas de Contabilidade Ambiental e Econômica Integrada, especialmente com respeito à 

avaliação de recursos naturais não comercializados e à padronização dos procedimentos de 

coleta de dados; e o apoio à utilização de indicadores de desenvolvimento sustentável nas 

atividades nacionais de planejamento econômico e social, de modo a incorporar  a 

Contabilidade Ambiental aos processos de planejamento do desenvolvimento econômico.  

 

 

                                                 
425 E.g. pessoas dedicadas a trabalhos domésticos, voluntários em serviços de assistência social etc. 
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4.1.5 aplicações no Brasil 

Apesar do esforço de alguns acadêmicos vinculados a instituições do governo 

federal, mínimo tem sido o interesse oficial com respeito aos temas ambientais em geral e à 

Contabilidade Ambiental, em particular.  

A implementação da Contabilidade Ambiental no Brasil foi objeto do estudo 

pioneiro de Mueller (1991). Nesse trabalho, ‘A Dimensão Ambiental no Sistema de Contas 

Nacionais’, o autor preconizava que não se retardasse muito a criação, tanto de um sistema 

de contas ambientais quanto das contas patrimoniais, o que, lamentavelmente, ocorreu no 

país. 

Seroa da Motta (1995) relata os trabalhos iniciais no seio do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada - IPEA para avançar na definição de uma estrutura de contas 

ambientais no Brasil e os obstáculos que conduziram à descontinuidade do projeto. Nesse 

estudo, Seroa da Motta estimou a depreciação do capital natural no Brasil em 1985 em US$ 

5,4 bilhões, ou 2,4 % do PIB426, no conceito de sustentabilidade fraca (método do custo de 

uso), ou US$ 64 bilhões, ou 28,6 % do PIB, no conceito de sustentabilidade forte (método 

do preço líquido). 

Constata-se que, ultrapassado o período de realização da CNUMAD no Rio de 

Janeiro em 1992 e, posteriormente, o chamado ‘Encontro Rio + 5’, em 1997, e desviado o 

foco da opinião pública para outros problemas, a administração pública, lenta mas 

inexoravelmente, foi abandonando o tema. O assunto sequer é mencionado entre as 

diretrizes do Ministério do Meio Ambiente427. No Brasil, o órgão vocacionado para esse 

trabalho, o IBGE - por ser o responsável pelas contas nacionais e pelos levantamentos 

estatísticos de natureza sócio-econômica, geográfica, demográfica e ambiental - não deu 

continuidade ao trabalho de Mueller (1991), não existindo hoje nenhum trabalho, mesmo 

em caráter experimental, ligado à implantação de contas ambientais no Brasil. No 

                                                 
426 Novo estudo, com dados relativos a 1990, indicou a mesma proporção de 2,4% do PIB, ou 
aproximadamente US$ 10, 3 bilhões, sendo maior a parcela relativa à exaustão de solos florestais e agrícolas 
que a derivada de diversas formas de poluição (Seroa da Motta, 1996). 
427 Cf. Discurso de posse do Ministro Sarney Filho em 04/01/1999, disponibilizado na Internet pela MMA-
ASCOM, no endereço: www.mma.gov.br . 
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documento em que o Governo brasileiro relaciona os progressos realizados desde a 

CNUMAD, a parcela relativa ao Capítulo VIII da Agenda 21 limita-se a dezessete linhas, 

genéricas e constrangedoras, destacando-se a afirmação de que “não estão em pauta, até o 

presente, medidas relacionadas com a implantação de licenças, ou com a inserção de 

critérios ambientais no cálculo das contas nacionais” 428 (Brasil, 1997). Os fatos indicam 

que os compromissos solenemente afirmados nos conclaves internacionais limitaram-se a 

exercícios de retórica, de vez que ainda é muito frágil a percepção das lideranças políticas e 

econômicas do país quanto à necessidade da proteção ambiental não ser apenas um direito 

fundamental, como expresso na Carta Magna, mas um elemento essencial para que as 

atividades econômicas e o desenvolvimento ocorram com respeito à qualidade de vida das 

gerações presentes e futuras.  

Tal postura não é restrita à administração federal. O interessante texto de Margulis e 

Gusmão (1997), a partir de experiências na gestão ambiental no Estado do Rio de Janeiro, 

descreve numerosas dificuldades observadas no “mundo real caracterizado pela limitada 

informação disponível e onde as ações são muito mais complexas do que prevê a teoria”, 

com destaque para: 

a) insuficiente apoio político externo e pouca influência interna junto 

aos núcleos de decisões políticas, econômicas e orçamentárias; 

b) equipes desmotivadas e mal remuneradas429; 

c) infra-estrutura operacional deficiente e ausência de um bom sistema 

de informações ambientais; e 

d) pressões de outras áreas governamentais no sentido da aprovação de 

projetos do próprio setor público ou de empresas privadas vinculadas a programas 

                                                 
428 A íntegra desse constrangedor capítulo encontra-se no Anexo - Documentos e Legislação. 
429 Os mencionados autores registram que essa situação, juntamente com o poder de licenciamento e de 
polícia de muitos órgãos ambientais, propicia a ocorrência de corrupção. Outra conseqüência é a evasão dos 
melhores técnicos, atraídos por propostas mais compensadoras na iniciativa privada e em outros setores do 
próprio governo. 
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de desenvolvimento econômico com aporte de “investimentos produtivos” para o 

Estado430. 

A Tabela IV - 3 apresenta os  dados da execução orçamentária, em reais correntes, 

de 1995 a 1999, da atividade ‘Integração econômico-ambiental e Agenda 21’, código 4452, 

do Orçamento Geral da União. 

Tabela IV-3 - Execução orçamentária da atividade ‘Integração econômico-ambiental e 

Agenda 21’ (em R$) 

 1995 1996 1997 1998 1999431 

Dotação autorizada 7.794.240 7.205.990 6.169.670 12.167.000 2.736.721 

Total liquidado 4.309.739 6.185.106 6.111.831 5.229.327 1.657.362 
 

Como se constata, tratam-se de recursos pouco expressivos no contexto do 

Orçamento Geral da União, cujo valor máximo foi alcançado em 1996, declinando 

progressivamente nos exercícios seguintes, ao ponto da dotação autorizada para 1999 

representar menos de um quarto da do ano anterior432. 

Institucionalmente, a partir do Decreto n.º 2.972, de 26 de fevereiro de 1999, a 

contabilidade e a valoração econômica dos recursos naturais são atribuições da Secretaria 

                                                 
430 Um episódio merecedor de aprofundado estudo de caso ocorreu no primeiro semestre de 1999. Após a 
decisão do governo gaúcho de rever a política de incentivos econômicos e tributários oferecida pela gestão 
anterior à montadora de veículos FORD e a resposta da empresa de buscar outra localização, deflagrou-se 
verdadeira guerra fiscal entre vários Estados e Municípios, afinal “vencida” pela Bahia, com um “lance” 
estimado em centenas de milhões de reais, com o apoio explícito do governo federal (segundo O Globo, de 
03/08/99, os incentivos fiscais federais atingem mais de R$ 180 milhões anuais). Em poucas semanas, 
diversas opções de localização foram oferecidas à transnacional, em terrenos públicos gratuitamente cedidos. 
Evidentemente, nenhum Estado ou Município realizara, anteriormente à oferta, Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental de modo a assegurar que a área a ser doada comportava empreendimento industrial daquela 
magnitude. Esse “detalhe” não foi mencionado em nenhum momento daquele vigoroso debate político que 
envolveu o Presidente da República, diversos Governadores e Prefeitos e importantes líderes partidários e 
parlamentares, confirmando a constatação de May (1997a): “Tem sido extremamente difícil integrar 
restrições ambientais na formulação das políticas macroeconômicas ou setoriais”.  
431 Os dados de 1999 referem-se somente à execução orçamentária até 19 de novembro de 1999. 
432 O fenômeno de redução de verbas orçamentárias para a área ambiental também ocorreu no âmbito de 
instituições internacionais como o PNUMA, embora em decorrência de peculiares circunstâncias político-
diplomáticas, ligadas à disputas de influência dentro do Sistema das Nações Unidas (Sandbrook, 1999). 
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de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio Ambiente433. 

Contudo, ao longo de todo o primeiro semestre de 1999, essa Secretaria não teve titular, 

não tendo sido possível identificar nenhuma ação relevante com vistas àquele objetivo. No 

Apêndice I – ‘O sistema orçamentário brasileiro e o meio ambiente – evolução recente’ é 

apresentado, com base nos dados da execução orçamentária da União, um exame da 

evolução recente da reduzida importância atribuída às questões ambientais pela 

administração pública federal. 

Não foi encontrado nenhum registro de experiências promovidas por governos 

estaduais ou municipais na área da Contabilidade Ambiental434. De igual modo, no IBGE o 

tratamento das questões ambientais não tem recebido prioridade, estando vinculadas às 

questões geográficas e não às econômicas435. Em sua análise relativa à aplicação da 

Contabilidade Ambiental na América Latina, Claude (1997), sublinhou a contradição entre 

a retórica governamental acerca da sustentabilidade e as políticas voltadas quase que 

exclusivamente para o crescimento do PIB, concluindo que “nesse contexto, não 

surpreende que seja tão insignificante a atenção dada à implementação das contas 

ambientais”. 

O governo federal não ignora, contudo, o potencial de seu imenso patrimônio. Em 

documento oficial do MMA (Brasil, 1998), afirma-se que o Brasil é o detentor da maior 

                                                 
433 Segundo aquele diploma legal, à Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável compete 
propor políticas, normas e estratégias, e implementar estudos, visando a melhoria da relação entre o setor 
produtivo e o meio ambiente, relativos: 

I - a contribuir para a formulação da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável; 
II - ao desenvolvimento de instrumentos econômicos para a proteção ambiental; 
III - a contabilidade e a valoração econômica dos recursos naturais; 
IV - aos incentivos econômicos fiscais e creditícios; 
V - ao fomento ao desenvolvimento de tecnologias de proteção e de recuperação do meio ambiente e 

de redução dos impactos ambientais; 
VI - ao estímulo à adoção pelas empresas de códigos voluntários de conduta, tecnologias 

ambientalmente adequadas e oportunidades de investimentos visando ao desenvolvimento sustentável; e 
VII - a promoção do ecoturismo. 

434 Ressalve-se, contudo, a grande prioridade concedida pelo Governo do Amapá ao PDSA - Programa de 
Desenvolvimento Sustentável do Amapá, inspirado em um conceito de sustentabilidade forte (Cf. Capítulo 
III, subseção 3.1.4), objetivando preservar os excepcionais ecossistemas desse estado amazônico, cuja área 
devastada não ultrapassa 2 %. 
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biodiversidade do planeta, citando-se o artigo de Costanza et al. (1997) que estimou o valor 

anual dos serviços ecológicos proporcionados por 16 ecossistemas:   

“Se se levar em conta que o Brasil detém entre 10 e 20% da diversidade 

biológica planetária, 5.190 km3/ano de deflúvios de suas redes hidrográficas, ou 

seja, 12,7 % dos deflúvios dos rios do mundo, e vasta extensão territorial, além dos 

3,5 milhões de km2 de águas costeiras e marítimas sob sua jurisdição, não seria 

arriscado afirmar que o valor estimado da diversidade biológica brasileira e dos 

serviços dos ecossistemas nacionais se situa na casa dos trilhões de dólares anuais, 

algumas vezes o valor do PIB nacional.” 

Malgrado essa constatação, praticamente nada é investido para a pesquisa e a 

quantificação - indispensáveis para a adequada gestão - desses “vários PIBs”. 

Conforme assinala Ormerod (1994) “uma redefinição das contabilidades nacionais 

resultaria numa mudança de ênfase das políticas governamentais”436. Tal observação pode 

explicar porque não são pequenas as resistências ao efetivo desenvolvimento da 

Contabilidade Ambiental em nosso país. 

4.2  Aplicabilidade da Contabilidade Ambiental à atuação 

ambiental do TCU 

4.2.1 a experiência de outras Entidades Fiscalizadoras Superiores 

O Grupo de Trabalho Permanente sobre Auditoria Ambiental da INTOSAI publicou 

em 1998 documento intitulado ‘Natural Resource Accounting’, descrevendo o potencial de 

atuação das EFSs com respeito à Contabilidade Ambiental, assim como algumas 

experiências de membros da entidade e de outras organizações internacionais. Registre-se, 

primeiramente, que a atuação das EFSs é muito variada em escopo e em práticas, tendo em 

                                                                                                                                                     
435 Disso é testemunha a organização do ‘Anuário Estatístico do IBGE’, em que as informações relativas à 
área ambiental, que aparecem na Seção Recursos Naturais e Meio Ambiente, são bastante limitadas: reservas 
minerais, clima (precipitação, temperatura), flora, fauna, unidades de conservação  (IBGE, 1998). 
436 A mudança das políticas econômicas deveria ser, para El Serafy (1997), o propósito do ajustamento das 
contas econômicas. 
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vista a diversidade das legislações nacionais, tanto no que concerne ao controle externo, 

como com respeito ao meio ambiente. 

Entre as possibilidades de atuação, o documento destacou: 

a) as EFSs podem estudar o emprego da Contabilidade Ambiental e 

disponibilizar para os governos de seus países os conhecimentos que 

acumularem sobre o tema; 

b) as EFSs podem estabelecer intercâmbio de informações com outras 

organizações interessadas no assunto; 

c) nos países cujos governos estiverem desenvolvendo programas de 

utilização da Contabilidade Ambiental, as EFSs podem monitorar o progresso 

dessas iniciativas; 

d) nos países cujos governos estiverem utilizando programas de 

contabilização de seu patrimônio ambiental, as EFSs podem realizar auditorias 

quanto à sua confiabilidade; 

e) nos países cujos governos dispuserem de bases de dados de 

Contabilidade Ambiental, as EFSs podem investigar se elas de fato estão sendo 

consideradas nos processos decisórios; e 

f) as EFSs podem elas próprias conduzir os programas de 

Contabilidade Ambiental em seus países. (INTOSAI, 1998b) 

A proposta que apresento nessa tese é original, reunindo elementos presentes nas 

linhas de atuação descritas pela INTOSAI nas letras a e f acima. Assim, propõe-se que o 

TCU estude o emprego da Contabilidade Ambiental e disponibilize para o governo os 

conhecimentos que acumular sobre o tema, além de conduzir um programa de 

Contabilidade Ambiental, baseado em prestações de contas de suas entidades 

jurisdicionadas. Nesse sentido, é recomendável que o TCU acompanhe  a evolução das 

pesquisas teóricas e das aplicações práticas da Contabilidade Ambiental, mediante 

intercâmbio com o Grupo de Londres e a UNSD e a sua participação no Grupo de Trabalho 

Permanente sobre Meio Ambiente da INTOSAI. 
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Aquela organização identifica, entre outras, as seguintes aplicações para a 

Contabilidade Ambiental: 

a) demonstração de conformidade para a gestão e proteção dos recursos 

naturais; 

b) identificação de problemas ambientais, tais como a exaustão de 

recursos; 

c) análise de políticas governamentais; 

d) subsídio à tomada de decisões na gestão ambiental; monitoramento 

do desenvolvimento sustentável; e 

e) desenho de indicadores macroeconômicos de performance ambiental.  

As principais experiências registradas de utilização da Contabilidade Ambiental por 

EFSs são as do Canadá e da Colômbia. Em outras nações, como no Reino Unido e nos 

países escandinavos, a ligação entre o meio ambiente e a atuação das EFSs tem se 

restringido ao campo das auditorias ambientais.  

No Canadá, além da já comentada atuação do Comissariado do Meio Ambiente e do 

Desenvolvimento Sustentável437, foi efetuado um estudo de caso sobre manejo sustentável 

de recursos florestais. Ademais, o órgão responsável pelas estatísticas nacionais, ‘Statistics 

Canada’ desenvolveu uma metodologia para a contabilidade da utilização da água438 

(INTOSAI, 1998b). 

A experiência colombiana intentou avaliar os recursos naturais do país a partir de 

um projeto-piloto envolvendo a bacia do rio Blanco. A ‘Contraloría General de la 

República de Colombia’ publicou em 1996 um amplo estudo acerca da situação dos 

recursos naturais e do meio ambiente439, resultado de uma auditoria dos programas 

ambientais do governo colombiano. Nesse estudo, a EFS colombiana discutiu questões 

envolvendo a valoração dos recursos naturais e alguns estudos de caso em que a própria 

                                                 
437 Cf. Capítulo I, subseção 1.1.2. 
438 A água é o recurso que mais tem concentrado  a atenção dos especialistas, sendo objeto de numerosos 
estudos da EUROSTAT, do ‘Institut Français de l’Environnement’ e de diversos outros organismos nacionais 
e regionais. 
439 O estudo foi denominado ‘Informe 1995 - El estado de los recursos naturales y del ambiente’.  
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Contraloría procedeu à quantificação monetária de custos ambientais. Entre esses casos, 

encontrava-se a valoração dos solos na bacia do rio Blanco. Para o cálculo do valor total 

foram deduzidos do valor da produção agrícola, os valores das perdas de nutrientes, da 

poluição hídrica provocada por fertilizantes e pesticidas e adicionando o valor da redução 

da erosão. Muitas dificuldades decorreram da ausência de dados relativos à poluição e à 

redução da erosão (INTOSAI, 1998b). Ademais, a Contraloría participa das atividades do 

CICA - ‘Comité Interistitucional de Cuentas Ambientales’ (Claude, 1997). 

Em suma, o tema tende a adquirir crescente importância na atuação ambiental das 

EFSs nos próximos anos. Presentemente, o Grupo de Trabalho Permanente da INTOSAI 

sobre Auditoria Ambiental procede a um levantamento quanto à utilização da 

Contabilidade Ambiental pelas EFSs. 

4.2.2 o caso brasileiro: a exigência de Prestações de Contas Ambientais 

Considerando o não cumprimento dos compromissos assumidos pelo país na 

Agenda 21 com respeito à Contabilidade Ambiental, uma das soluções propostas por esta 

tese, é a exigência pelo Tribunal de Contas da União do estabelecimento pelo Poder 

Executivo de um Sistema Nacional de Contas Ambientais. Tal exigência seria feita como 

ressalva ou determinação no Parecer Prévio sobre as Contas do Governo da República, 

encaminhado anualmente ao Congresso Nacional440. Compete, todavia, nesse caso, ao 

Parlamento endossar ou não cada ressalva e cada determinação.  

Da mesma forma, pode o Congresso exigir quando da aprovação anual das Leis de 

Diretrizes Orçamentárias que seja desenvolvido pelo Executivo e apresentado juntamente 

com o Projeto de Lei Orçamentária Anual todo um conjunto de relatórios e demonstrativos 

evidenciando a evolução das contas do Patrimônio Ambiental brasileiro441. Esses 

documentos ao longo dos anos seriam crescentemente aprimorados, podendo seguir as 

“versões” do SICEA, de forma a constituir um Sistema Brasileiro de Contabilidade 

                                                 
440 A seção A-3 do Apêndice I descreve a sistemática de apreciação pelo TCU das Contas do Governo, bem 
como apresenta e analisa uma síntese do conteúdo dos Relatórios e Pareceres Prévios dos últimos anos. 
441 A inserção de tais elementos é melhor compreendida com as considerações sobre o sistema orçamentário 
brasileiro constantes do Apêndice I. 
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Ambiental442. A versão preliminar do Manual Operacional da UNSD443 apresenta nove 

etapas para a implantação do SICEA, constantes da Tabela IV - 4, a seguir (UNSD, 1998): 

Tabela IV-4 - Etapas de implantação do SICEA 

Etapa Descrição 

1 Compilação das contas de oferta e de usos 

2 Identificação e compilação das despesas de proteção ambiental 

3 Compilação das contas de ativos naturais produzidos 

4 Compilação das contas de recursos naturais físicos 

5 Valoração dos recursos naturais: compilação das contas monetárias 

6 Compilação das emissões por setor econômico 

7 Estimação dos custos associados à prevenção ou restauração da 
degradação ambiental 

8 Agregações e tabulações 

9 Comparação entre os indicadores convencionais e os ambientalmente 
ajustados 

 

Não se deve, contudo, ignorar os consideráveis entraves culturais e dificuldades 

políticas e administrativas que se contrapõem à implementação de tais propostas. 

Merecedoras de um capítulo à parte, e brevemente apresentadas no Apêndice I, tais 

circunstâncias podem ser, grosso modo, resumidas a: 

a) o predomínio entre os economistas do governo e os principais 

formuladores de políticas públicas de uma visão de desenvolvimento, calcada no 

crescimento econômico, para a qual o conceito de sustentabilidade ambiental é 

mera concessão retórica; 

b) a ignorância ampla e geral de significativa maioria dos congressistas 

e das lideranças políticas nacionais acerca da temática ambiental, tópico 

                                                 
442 Naturalmente, é recomendável a compatibilidade com o SICEA. 
443 Como assinalado na nota 23 desse Capítulo, essa versão foi disponibilizada em 1998 na Internet: 
www.un.org/Depts/unsd/enviro/manual98.pdf .  
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absolutamente marginal - e igualmente retórico - no debate político e nas 

plataformas de governo444;  

c) as limitações de ordem administrativa para a implementação de tais 

programas, caso fosse determinada, considerando a progressiva deterioração que as 

políticas neoliberais impuseram à administração pública na década de 1990445; e 

d) a inexistência de vigorosos movimentos sociais de pressão em defesa 

do meio ambiente, capazes de fazer frente aos grupos de pressão empresariais446. 

Dessa forma, enquanto a sociedade brasileira não exige do Poder Executivo a 

adoção de um efetivo compromisso com o meio ambiente, incluindo um programa de 

Contabilidade Ambiental, pode e deve a Corte de Contas, nos limites de suas atribuições 

institucionais, fixar diretrizes para a Contabilidade Ambiental nos órgãos e entidades sob 

sua jurisdição, com vistas, não apenas a estimar valores para os danos ambientais 
constatados em suas ações de fiscalização, mas também a poder comprovar a ocorrência de 

um dano e avaliar a sua extensão. Esse mesmo sistema poderá ser útil para utilização pela 

Justiça, como padrão de referência, quando da fixação de multas/indenizações originadas 

da aplicação da Lei dos Crimes Ambientais, da Lei da Ação Civil Pública ou de outra 

norma voltada para a proteção ambiental.  

Tendo presente a responsabilidade do TCU no controle externo da gestão ambiental, 

deve-se ter presente que o controle eficaz é aquele que atende aos seguintes requisitos: 

a) reúne as informações necessárias à avaliação das atividades que 

constituem o seu objeto, de modo a verificar se foram alcançados os resultados 

desejados e a subsidiar a sua revisão; 

                                                 
444 Entre as notáveis exceções, ressalte-se a do Governo do Estado do Amapá (1995-2002). Sublinhe-se que a 
crítica é extensiva a todos os segmentos do espectro político e não apenas aos liberais-conservadores que têm 
mantido a hegemonia política no Congresso Nacional desde 1964.  
445 Podem-se citar: a instabilidade institucional, os cortes orçamentários, o desaparelhamento dos órgãos 
ambientais, a descontinuidade de linhas de pesquisa, a evasão de cérebros do setor público - em virtude de 
corrida às aposentadorias, duplamente motivada por progressivas reduções dos salários reais e ameaças de 
perdas de direitos e vantagens - etc. A escassez de recursos financeiros e humanos e a fraca integração inter e 
intragovernamental são, para Seroa da Motta (1996), fatores que comprometem a eficácia da gestão ambiental 
no Brasil. 
446 A esse propósito, vejam-se os comentários acerca da Lei dos Crimes Ambientais (Capítulo I, notas 70 e 
72) e dos incentivos concedidos à transnacional FORD (nota 52 desse Capítulo). 
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b) é capaz de identificar falhas potenciais antes de sua efetiva 

ocorrência; 

c) quando identificada a ocorrência de falhas, essas devem ser 

precisamente localizadas e documentadas, propiciando a formulação de propostas 

corretivas a serem implantadas em tempo hábil, assegurando a minimização das 

conseqüências negativas; e 

d) não obstante seu foco estar concentrado em medidas preventivas e, 

secundariamente, corretivas, deve ser capaz, quando necessário, de propor a adoção 

de medidas punitivas exemplares, de modo a inibir o efeito-demonstração de 

irregularidades impunes. 

A tentativa de propor medidas concretas para a efetivação de tais princípios é o 

objeto das considerações que seguem. 

Uma possível primeira medida, para subsidiar a fiscalização da gestão ambiental a 

cargo do Tribunal de Contas da União, seria o desenvolvimento de esquemas independentes 

e complementares de análise. Isso seria feito, exigindo-se que as entidades e pessoas físicas 

e jurídicas legalmente obrigadas a prestarem contas ao TCU, apresentassem também uma 

‘Prestação de Contas Ambiental’ – PCA, dando conta da evolução do patrimônio ambiental 

sob sua responsabilidade, bem como dos impactos ambientais de suas atividades. Afinal, 

como acentua Meirelles (1997), “a prestação de contas não se refere apenas aos dinheiros 

públicos, à gestão financeira, mas a todos os atos de governo e de administração”, como 

conseqüência dos encargos de gestão de bens e interesses. 

Em pioneira manifestação, no seu Relatório e Voto que fundamentaram a Decisão 

n.º 327/92 - Plenário (Ata n.º 29/92) o Ministro Fernando Gonçalves assim se expressou: 

“Na verdade, o controle da gestão dos programas públicos de preservação 

ambiental, não pode deixar de considerar o Meio Ambiente e os Ecossistemas 

como partes do Patrimônio Público e passíveis, portanto, até mesmo, de constarem 

como bens não-monetários na Contabilidade Nacional.” 
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Tal proposta encontra respaldo na Portaria n.º 383 – TCU, de 05 de agosto de 1998, 

que preconiza, no seu art. 3º, inciso III, como parte da Estratégia Ambiental do TCU447, a 

inserção do aspecto ambiental nos processos de tomadas e prestações de contas de órgãos e 

entidades.  

Registre-se que as PCAs possuem uma significativa vantagem com relação às 

auditorias ambientais, em suas várias modalidades: essas, por suas próprias características, 

exigindo dedicação exclusiva dos auditores que irão implementá-las durante certo período, 

são limitadas, em cada exercício, a apenas parcela das entidades que se encontram sob a 

jurisdição do Tribunal de Contas da União; enquanto que as PCAs poderiam, 

progressivamente, atingir a todas448, promovendo a universalização dos conceitos de gestão 

ambiental para toda a administração pública, envolvendo milhares de gestores e técnicos a 

cada ano. À guisa de exemplo, por analogia, no exercício de 1998, a Corte de Contas 

realizou 555 auditorias e deliberou sobre 5.125 processos de tomadas e prestações de contas 

e tomadas de contas especiais449. Naturalmente, as auditorias ambientais apresentam 

também vantagens específicas com relação às PCAs, destacando-se o fato de que essas 

somente ocorrem após o final do exercício, enquanto aquelas permitem o controle 

concomitante, proporcionando maior eficácia aos aspectos preventivos do controle. Ambas 

as modalidades de procedimentos de controle na área ambiental não devem ser vistas como 

meras exigências burocráticas, mas como importantes ferramentas de auxílio aos gestores. 

As PCAs não seriam necessariamente expressas na sua totalidade em unidades 

monetárias, mas pelo menos naquelas unidades físicas450 capazes de representar o estado e 

os fluxos dos ativos e passivos ambientais, bem como os impactos ambientais de suas 

atividades. Também é viável imaginar-se uma PCA que combine unidades monetárias e 

físicas. Da mesma forma que em relação aos impactos ambientais diretos das atividades da 

administração pública, as PCAs seriam exigidas com respeito às empresas concessionárias 

                                                 
447 Cf. Capítulo I, seção 1.2. 
448 Ao final de 1998, 2.553 órgãos e entidades estavam legalmente obrigados a prestar contas anualmente ao 
TCU. Também se submetem à jurisdição do Tribunal os entes da federação beneficiados por transferências de 
recursos - Estados, Municípios e Distrito Federal - totalizando outras 5.533 unidades. 
449 Dados do Relatório de Atividades do TCU no ano de 1998, enviado ao Congresso Nacional (TCU, 1999). 
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e permissionárias de serviços públicos, bem assim com respeito aos efeitos sobre o meio 

ambiente das atividades de empresas privadas beneficiárias de incentivos fiscais e 

empréstimos de agências federais de crédito. 

A proposta, aqui apresentada de forma pioneira, é rigorosamente constitucional e 

inscreve-se dentro das competências atribuídas ao Tribunal de Contas da União pela sua 

Lei Orgânica. De fato, prevêem os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.443/92: 

“Art. 2° Para desempenho de sua competência o Tribunal receberá, em 

cada exercício, o rol de responsáveis e suas alterações, e outros documentos ou 

informações que considerar necessários, na forma estabelecida no regimento 

interno. 

Parágrafo único. O Tribunal poderá solicitar ao Ministro de Estado 

supervisor da área, ou à autoridade de nível hierárquico equivalente outros 

elementos indispensáveis ao exercício de sua competência. 

Art. 3° Ao Tribunal de Contas da União, no âmbito de sua competência e 

jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em conseqüência, expedir atos 

e instruções normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização 

dos processos que lhe devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob 

pena de responsabilidade.” (grifei) 

Por sua vez, o Regimento Interno do Tribunal de Contas da União dispõe a esse 

respeito nos seguintes artigos: 

“Art. 144. As contas dos administradores e responsáveis a que se refere o 

artigo anterior serão submetidas a julgamento do Tribunal, sob forma de tomada 

ou prestação de contas, organizadas de acordo com normas estabelecidas em 

instrução normativa. 

Parágrafo único. Nas tomadas ou prestações de contas a que alude este 

artigo devem ser incluídos todos os recursos, orçamentários e extra-orçamentários, 

geridos ou não pela unidade ou entidade. 

                                                                                                                                                     
450 A partir do conceito de “pegada ecológica” (Cf. Capítulo III, subseção 3.1.4), Wackernagel et al. (1999) 
desenvolveram um estudo para cinqüenta e dois países com dados de 1993. Alguns resultados serão descritas 
no Apêndice II, seção A-II.2. 
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Art. 145. As contas dos órgãos e fundos indicados no art. 203 deste 

Regimento deverão ser acompanhadas de demonstrativos que expressem as 

situações dos projetos e instituições beneficiadas por renúncia de receitas, bem 

como do impacto sócio-econômico de suas atividades. 

... (omissis) 

Art. 149. Integrarão a tomada ou prestação de contas, inclusive a tomada 

de contas especial: 

I - relatório de gestão, se for o caso; 

II - relatório do tomador de contas, quando couber; 

III - relatório e certificado de auditoria, com o parecer do dirigente do 

órgão de controle interno, que consignará qualquer irregularidade ou ilegalidade 

constatada, indicando as medidas adotadas para corrigir as faltas encontradas; 

IV - pronunciamento do Ministro de Estado supervisor da área ou da 

autoridade de nível hierárquico equivalente, na forma do art. 52 da Lei n.º 8.443, 

de 1992. 

Art. 150. Além dos elementos previstos no artigo anterior, os processos de 

tomada ou prestação de contas deverão conter as demonstrações financeiras 

exigidas em lei, bem como outros demonstrativos especificados em instrução 

normativa, que evidenciem a boa e regular aplicação dos recursos públicos e, 

ainda, a observância a outros dispositivos legais e regulamentares aplicáveis. 

Parágrafo único. A instrução normativa mencionada no caput deste artigo, 

tendo em vista a racionalização e a simplificação do exame e do julgamento das 

tomadas e prestações de contas pelo Tribunal, estabelecerá também critérios de 

formalização dos respectivos processos, tendo em vista a materialidade dos 

recursos públicos geridos, a natureza e a importância sócio-econômica dos órgãos 

e entidades.” (grifei) 

A leitura dos dispositivos acima deixa claro que encontra-se perfeitamente dentro do 

poder regulamentar da Corte de Contas a atribuição de estabelecer novos métodos de 
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apresentação dos processos de tomada ou prestação de contas, ou fixar exigências de novos 

relatórios e documentos a serem incluídos nesses processos451.  

As tomadas de contas são processos formalizados, ao final de um exercício financeiro, 

pela unidade de contabilidade analítica do Controle Interno452 referente aos atos de gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial e à guarda de bens e valores públicos sob a 

responsabilidade dos agentes gestores de unidades da Administração Direta. As prestações de 

contas são processos formalizados, ao final de um exercício financeiro, pelo próprio agente 

responsável ou pelas unidades de contabilidade analítica das entidades da administração 

indireta, referente aos atos de gestão praticados pelos respectivos dirigentes. As tomadas de 

contas especiais são processos devidamente formalizados dotados de rito próprio, cujo 

objetivo é apurar a responsabilidade daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra 

irregularidade de que resulte dano ao Erário. A tomada de contas especial é medida de 

exceção, somente devendo ser instaurada após esgotadas as providências administrativas 

internas com vistas à recomposição do Erário. 

As Instruções Normativas previstas no Regimento e que disciplinam a apresentação 

de Tomadas e Prestações de Contas e de Prestações de Contas Especiais são as INs TCU n.º 

12/96 e n.º 13/96. Seu exame revela que a composição das tomadas e prestações de contas, 

embora estruturada segundo um único modelo, é significativamente diferenciada de acordo 

com a natureza, a complexidade e as especificidades de cada unidade. Assim, além dos 

elementos indispensáveis previstos no art. 9º da LOTCU e no art. 149 do RITCU, outros 

elementos foram determinados para cada uma das seguintes categorias principais: 

a)  Poderes Legislativo e Judiciário, Tribunal de Contas da União, 

Ministério Público da União, Advocacia-Geral da União e Defensorias Públicas da 

União e do Distrito Federal e dos Territórios;  

b)  Administração Direta; 

                                                 
451 A título de exemplo, em 19 de maio de 1999, o TCU, por meio da Instrução Normativa n.º 29/99, alterou 
aspectos da IN n.º 12/99 com respeito à apresentação das contas dos conselhos de fiscalização de exercício 
profissional. 
452 As atividades de controle interno do Poder Executivo da União estão organizadas em um sistema, cujo 
órgão central é a Secretaria Federal de Controle, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda (Medida 
Provisória n.º 1893-68, de 28 de julho de 1999, e suas reedições posteriores).  
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c)  Autarquias e Fundações; 

d) Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e demais 

Empresas controladas direta ou indiretamente pela União e Empresas encampadas 

ou sob intervenção federal; 

e) Órgãos e Entidades que arrecadem ou gerenciem contribuições 

parafiscais; 

f) Fundos Constitucionais e de Investimentos; 

g) Outros Fundos;  

h) Contratos de Gestão; 

i) Processos simplificados; 

j) Tomadas e prestações de contas de natureza sigilosa; e 

k) Indenizações pagas pela Petrobrás aos Estados e Municípios 

(Royalties). 

Logo, poder-se-ia propor a PCA como exigência regular ou complementar às TCs e 

PCs, e a Tomada de Contas Especial-Ambiental - TCEA, como medida de exceção, nas 

hipóteses de o patrimônio ambiental ter sido lesado ou nas hipóteses de omissão no dever 

de prestar contas - no caso, a PCA -, da ocorrência de desfalque ou desvio de dinheiros, 

bens ou valores públicos, ou, ainda, da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de 

que resulte dano ao meio ambiente, devendo ainda considerar-se, similarmente ao Art. 9º da 

IN n.º 013/TCU, que o Tribunal poderá, a qualquer tempo, determinar a instauração da 

Tomada de Contas Especial-Ambiental, independentemente das medidas administrativas 

internas e judiciais adotadas, se entender que o fato motivador possui relevância suficiente 

para ensejar a apreciação por seus Órgãos Colegiados.  

O instrumento adequado para fixar tal exigência é uma Instrução Normativa do 

Tribunal de Contas da União453. Essa IN estabeleceria critérios para dispensa de PCAs para 

as unidades cuja atuação não apresente impacto ambiental significativo, e para apresentação 

                                                 
453 As Instruções Normativas são aprovadas pelo Plenário do Tribunal de Contas da União, nos termos do 
Regimento Interno. 
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de PCAs simplificadas para as unidades cujas atividades impliquem em reduzidos impactos 

ambientais. Ressalte-se que, em qualquer hipótese, deve ser exigida a inclusão nas TCs e 

PCs de indicadores de desempenho ambiental, segundo o conceito de desenvolvimento 

sustentável. Para tanto, é necessário uma Instrução Normativa acrescentando esses itens aos 

demais exigidos pela IN n.º 012/TCU de cada categoria de entidades jurisdicionadas. 

4.3 A prestação de contas ambiental como instrumento para a 

quantificação do débito  

4.3.1 diretrizes para apresentação das Prestações de Contas Ambientais 

A partir da perspectiva do TCU, o processo de implantação da exigência das PCAs 

requereria que fossem observados, pelo menos, os seguintes itens de planejamento:  

a) definição das entidades que, em um primeiro momento, estarão 

sujeitas à apresentação de PCAs ou à instauração de TCEAs; 

b) divisão, se for o caso, das entidades acima definidas, em categorias; 

c) definição do conteúdo das PCAs e TCEAs para cada categoria; 

d) definição dos critérios de análise e de avaliação das informações 

contidas nas PCAs e nas TCEAs; 

e) definição dos prazos de apresentação das PCAs; 

f) treinamento dos auditores do controle externo e do controle interno 

que irão instruir as PCAs e as TCEAs; 

g) treinamento dos técnicos encarregados de compilar e organizar as 

informações constantes das PCAs nas diversas unidades;  

h) edição de Instrução Normativa específica; e 

i) edição de manual específico para instrução de PCAs e TCEAs ou 

inclusão de acréscimo ou modificações aos manuais existentes.  

Na proposta ora formulada, o processo de implantação da exigência das PCAs 

obedeceria, do ponto de vista das unidades jurisdicionadas, a três etapas, em momentos 
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sucessivos no tempo. Inicialmente seriam exigidos os Inventários Ambientais454, numa 

segunda etapa a definição e a mensuração de Indicadores de Desempenho Ambiental; e, 

finalmente, as PCAs propriamente ditas. 

Inventários Ambientais 

Os Inventários Ambientais são, segundo Bolea (1984), “uma descrição completa, 

quantitativa e qualitativa, do meio ambiente existente em uma determinada área” 455. Essa 

autora assegura que os Inventários podem ser levantados com diversos meios de 

identificação, tais como listas de checagem, matrizes ou diagramas de fluxos, 

considerando-se os elementos físicos e biológicos do ecossistema e suas características com 

respeito a: 

a) capacidade de produção; 

b) capacidade de assimilação; 

c) resiliência; 

d) estabilidade; e 

e) diversidade. 

Observe-se que no Brasil já existem numerosas bases de dados, tais como o 

‘Primeiro Relatório Nacional para a Convenção sobre Biodiversidade Biológica: Brasil’ 

(Brasil, 1998), o ‘Diagnóstico Brasil: a ocupação do território e o meio ambiente’ (Gusmão, 

1990) e ‘Recursos Naturais e Meio Ambiente: uma visão do Brasil’ (Caldeiron, 1993),  a 

serem compiladas, integradas, avaliadas, aprimoradas e ampliadas456. Contudo, há carência 

de um trabalho mais sistemático, como afirmam, em relação à fauna, Aveline e Costa 

(1993): 

                                                 
454 O Manual do SICEA recomenda, em uma etapa inicial, a concentração de esforços no aprimoramento das 
estatísticas ambientais e no desenvolvimento de sistemas que descrevam o meio ambiente (United Nations, 
1993). 
455 No original: “El inventario ambiental es una completa descrición del medio ambiente que existe y cómo 
existe (en que estado) en una área determinada”. 
456 Lamente-se, todavia, o fato de que o IBGE não dispõe de publicações regulares sobre o meio ambiente, 
embora mantenha cadastros de instituições envolvidas com a questão ambiental, da legislação ambiental e das 
unidades de conservação.  
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“Não menos importante é a falta de conhecimento sobre a fauna brasileira. 

Um inventário sobre ela também se faz urgentemente necessário. É amplamente 

reconhecida a deficiência de estudos nesse campo. São escassas, ou mesmo 

inexistentes, as informações biológicas e ecológicas para a grande maioria das 

espécies. Torna-se impossível conservar ou preservar o que a ciência desconhece.” 

Quando se fala de Inventário Ambiental, esclareça-se que não se trata de colocar 

uma etiqueta com código de barras em cada espécime animal ou vegetal, como num 

inventário de mobiliário numa repartição burocrática; mas de avaliar de forma aproximada 

o montante dos recursos naturais existentes em determinado ecossistema. As Tabelas IV - 5 

a IV - 7, a seguir, elaboradas com base no Método de Leopold para identificação de 

impactos ambientais457, apresentam, exemplificativamente, elementos suscetíveis de 

compor os Inventários Ambientais. 

Tabela IV-5 - Inventário de Características Físicas e Químicas do Ambiente 

Terra Água Atmosfera Processos  

Recursos minerais Continentais, marinhas 
ou subterrâneas 

Qualidade Inundações 

Solos Qualidade Clima Erosão 

Geomorfologia Temperatura Sedimentação e 
precipitação 

Campos magnéticos Sismologia 

Fatores físicos 
singulares 

Recarga 

Temperatura 

Regime de ventos 

 

Tabela IV-6 - Inventário de Condições Bio-ecológicas do Ambiente 

Flora Fauna Relações ecológicas 

Árvores Aves Salinização dos recursos hídricos 

Arbustos Animais terrestres Eutrofia 

Ervas Peixes e mariscos Cadeias alimentares 

Colheitas Insetos  Outras 

                                                 
457 Apud Bolea (1984, p. 69-72). 
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Microflora Microorganismos 

Plantas aquáticas Espécies ameaçadas 

Espécies 
ameaçadas 

Organismos bentônicos 

 

 

Tabela IV-7 - Inventário de Fatores Recreativos, Estéticos e Culturais do Ambiente 

Recreativos Estéticos e Culturais 

Esportes relacionados à natureza Paisagens e vistas panorâmicas 

Pesca Agentes físicos singulares 

Navegação Parques e reservas 

Banho Monumentos 

Camping Espécies ou ecossistemas especiais 

Excursões 

Áreas de lazer 

Sítios históricos e arqueológicos 

 

Como adverte Gligo (1990), um sistema de contas físicas é muito mais que a soma 

de inventários parciais, embora esses sejam insumos necessários àquele. Constituem, assim, 

a primeira etapa para a construção de um processo de controle externo da gestão ambiental 

de uma organização pública. 

Indicadores de Desempenho Ambiental 

Os Indicadores de Desempenho Ambiental - IDAs são parâmetros que 

proporcionam avaliações - quantitativas, qualitativas ou combinações de ambas - do estado 

atual e da evolução de determinado componente ou conjunto de componentes do meio 

ambiente de certa área, relativos ou não às atividades desempenhadas pelo órgão 

responsável. Os Indicadores podem corresponder a valores numéricos (e.g.: quantidade de 

impurezas na água ou de determinado elemento químico no ar) ou a padrões de referência 

valorativos de um estado (e.g.: “crítico”, “irreversível”, “regular”, “impróprio”, 

“contaminado” etc.). Os Indicadores mais simples são os relativos à qualidade do ar, da 

água, do solo e da qualidade auditiva do ambiente. 
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Mister se faz não confundir os conceitos de Estatísticas Ambientais e de Indicadores 

de Desempenho Ambiental. As primeiras são elementos necessários, e mesmo, em alguns 

casos, suficientes, para a elaboração dos últimos. As primeiras são dados brutos; os últimos, 

refinados por alguma combinação analítica ou aritmética, subsidiarão o trabalho de 

avaliação, planejamento e controle.  

Outra confusão conceitual a ser evitada diz respeito à distinção entre Indicadores 

Ambientais, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável e Indicadores de Desempenho 

Ambiental. Indicadores Ambientais traduzem dados relativos a determinado componente 

ou conjunto de componentes de um ou vários ecossistemas458. Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável compreendem informações relativas às várias dimensões do 

desenvolvimento sustentável: econômicas, sociais, ambientais e institucionais. Os 

Indicadores de Desempenho Ambiental preocupam-se em refletir os efeitos sobre o meio 

ambiente dos processos e técnicas adotados para realizar as atividades de uma organização. 

No escopo da proposta em exame, os Indicadores de Desempenho Ambiental referem-se às 

organizações públicas federais em sua atuação direta e indireta, incluindo-se nessa última 

hipótese a efetividade da ação regulatória e fiscalizatória dos órgãos responsáveis por 

políticas ambientais. 

Braat (1991) classifica funcionalmente os Indicadores459 em previsores e 

retrospectivos; os primeiros proporcionando informações sobre o futuro, necessárias ao 

planejamento; e os últimos contendo informações sobre o estado atual e a evolução do 

parâmetro sob análise, sendo instrumento de avaliação de políticas. A Figura 7, adiante, 

reproduzida do artigo desse autor, representa as relações entre indicadores, dados e 

informações. 

                                                 
458 Como assinala a OCDE, os Indicadores Ambientais poderão ser de vários tipos, conforme diferentes 
propósitos:  para medir a performance ambiental, para incorporar preocupações ambientais na formulação de 
políticas setoriais, e para integrar o meio ambiente nos processos decisórios da política econômica, 
especialmente mediante a Contabilidade Ambiental (OECD, 1994). 
459 Embora seu trabalho refira-se à Indicadores de Sustentabilidade, definidos como os que propiciam 
informações, direta ou indiretamente, acerca da sustentabilidade futura de níveis especificados de objetivos 
sociais, tais como a qualidade ambiental, sua conceituação aplica-se aos Indicadores de Gestão Ambiental ora 
propostos no quadro das PCAs. 
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Figura 7: Relações entre Indicadores, Dados e Informações 
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Como se percebe, os Indicadores terão maior condensação de dados ou maior 

quantidade de informações segundo sejam destinados ao público em geral, aos 

formuladores de políticas públicas ou à comunidade científica.  

Em nosso país, tem sido reduzido o esforço de consolidação e sistematização dos 

Indicadores Ambientais, na sua maior parte coletados por órgãos municipais e estaduais. 

Assim, por exemplo, no Relatório do Desenvolvimento Humano de 1999 do PNUD, não 

estão disponíveis os dados relativos ao Brasil para o quadro relativo à gestão ambiental - 

resíduos perigosos produzidos, percentuais de resíduos de papel e de vidro reciclados, entre 

outros (PNUD, 1999). Seroa da Motta (1996) sublinha a complexidade da geração de 

indicadores ambientais no Brasil, tendo em vista a falta de sistematização e integração das 

estatísticas ambientais disponíveis. Tolmasquim (1996b) coordenou a formulação de uma 

estrutura conceitual para a elaboração de indicadores de sustentabilidade ambiental no 

Brasil. A importância estratégica dessa questão na consecução de políticas ambientais bem 

sucedidas não deve ser subestimada: a primeira das recomendações do GEO-2000 é no 

sentido de aprimorarem-se as informações sobre o meio ambiente (UNEP, 1999). 

Há numerosas experiências internacionais no desenvolvimento de indicadores 

ambientais460. De forma geral, obedecem a uma estrutura conceitual de pressão-estado-

resposta, desenvolvida originalmente pela OCDE461. A UNSD está desenvolvendo um 

‘Manual of Environmental Statistics and Indicators’462, que deverá incluir conceitos e 

definições de indicadores ambientais especificados a partir de encontros do ‘Inter-

governmental Working Group on the Advancement of Environment Statistics’ – IGWG. Na 

França, o ‘Institut Français de l’Environnement’ – IFEN463 é o responsável pela elaboração 

de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável com o triplo objetivo de: ajudar a 

                                                 
460 O adequado conhecimento do estado da arte na utilização dos Indicadores Ambientais é fundamental para 
o desenvolvimento de Indicadores apropriados à realidade brasileira. Principalmente à luz do conceito de 
economicidade apresentado no Capítulo I, na subseção 1.3.2, não se pode conceber o dispêndio de tempo e 
recursos “reinventando a roda”; todavia, será indispensável a adaptação do que há de melhor na experiência 
internacional às especificidades e hierarquia de prioridades da realidade ambiental brasileira. 
461 Cf. OECD (1993). 
462 Segundo informe apresentado na ‘The London Group Conference in Fontevraud’, 25 a 29 de maio de 
1998, consultado em http://www.statcan.ca/secure/english/citygrp/london/london.htm. Estudos anteriores 
sobre o tema incluem ‘A Framework for the Development of Environment Statistics’ (United Nations, 1984) e 
‘Concepts and Methods of Environment Statistics: the Natural Environment’ (United Nations, 1991). 
463 O IFEN desempenha as funções de serviço estatístico do Ministério do Meio Ambiente francês. 
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compreensão dos fenômenos; auxiliar a tomada de decisões; e informar o público. Da 

mesma forma, o EUROSTAT, a ‘Statistics Canada’, os países nórdicos464, a Holanda e o 

Reino Unido contam com metodologias e experiências de utilização de indicadores 

ambientais. Tais estruturas podem ser classificadas em três grupos: 

a) grupos de indicadores individuais; 

b) grupos de indicadores temáticos; e 

c) indicadores sistêmicos. (World Bank, 1997) 

Como exemplos de grupos de indicadores individuais, encontram-se os programas 

do Reino Unido, da OCDE e da Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações 

Unidas. Canadá, Holanda e os países nórdicos são exemplos de nações que adotaram 

grupos de indicadores temáticos. Os temas escolhidos correspondem às principais questões 

de política ambiental. A partir de exemplos apresentados pelo Banco Mundial (World 

Bank, 1997), a Tabela IV - 8 indica as diversas abordagens possíveis para os grupos de 

indicadores temáticos. 

                                                 
464 Os ‘Nordic Environmental Indicators’ são compilados para a Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e 
Suécia (World Bank, 1997). 
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Tabela IV-8 - Diversas abordagens para grupos de indicadores temáticos 

Países nórdicos Holanda Canadá 

Mudança do clima 
Emissões de CO2 

Mudanças no uso de 
combustíveis fósseis 

Temperatura média global e 
nas capitais nórdicas 

Mudança do clima 
Ponderação das emissões de 
gases do efeito-estufa 

Sistemas de suporte à 
vida 
Mudança de clima 

Camada de ozônio 

Biodiversidade 

Destruição da camada de 
ozônio 
Consumo de substâncias 
destruidoras do ozônio 

Ozônio total 

Destruição da camada de 
ozônio 
Ponderação das emissões de 
CFCs 

Saúde e bem-estar 
humanos 
Qualidade do ar urbano 

Água urbana 

Acidificação 
Depósitos de substâncias 
acidificantes 

Quantidade de adubo utilizada 

Área em que foi ultrapassado 
o limite crítico de sulfúrio  

Acidificação 
Ponderação das emissões de 
amônia, SO2 e NOx 

Depósitos de substâncias 
ácidas 

Sustentabilidade de 
recursos naturais 
Recursos marinhos 

Solos agrícolas 

Florestas  

 

Os indicadores sistêmicos ou agregados procuram sintetizar em um único número o 

estado ou o grau de dificuldade de um sistema complexo. Um exemplo é o indicador 

‘Genuine Savings’ do Banco Mundial465. Incluem-se nessa classificação os balanços de 

nutrientes ou de materiais (World Bank, 1997). 

A Comissão para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas466 elaborou 

uma lista de 134 Indicadores para o Desenvolvimento Sustentável. Esses Indicadores 

encontram-se classificados em quatro categorias: Indicadores Sociais, como os relativos à 

escolaridade, mortalidade infantil, desemprego e distribuição de renda; Indicadores 

Econômicos, como os relativos ao PIB, balanço de pagamentos, endividamento, reservas 

minerais e energéticas; Indicadores Institucionais, como a existência de programas 

                                                 
465 Cf. nota 17 desse Capítulo. 
466 Cf. www.un.org/esa/sustdev . 
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nacionais de Contabilidade Ambiental e de Estatísticas Ambientais467 e número de 

cientistas e pesquisadores de cada país; e Indicadores Ambientais. Entre esses, podem ser 

destacados os seguintes: 

a) consumo doméstico de água por habitante; 

b) tratamento de águas utilizadas; 

c) concentração de coliformes fecais em águas doces; 

d) vazamentos de óleos nas águas costeiras; 

e) índices de algas; 

f) terras afetadas por desertificação; 

g) utilização de pesticidas na agricultura; 

h) utilização de fertilizantes na agricultura; 

i) terras irrigadas; 

j) florestas protegidas; 

k) espécies ameaçadas; 

l) emissões de gazes responsáveis pelo efeito-estufa; 

m) consumo de substâncias destruidoras da camada de ozônio; 

n) tratamento de resíduos; 

o) áreas contaminadas; e 

p) produção de resíduos perigosos. 

Se, por um lado, fica claro que são distintos os conceitos de Indicadores Ambientais 

e de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, os primeiros sendo uma espécie dos 

últimos; de outro, sublinhe-se que nem todos esses Indicadores são aplicáveis a todos os 

países ou em todas as situações. Como salienta estudo do Departamento de Meio Ambiente 

do Banco Mundial, o que determina a qualidade de um indicador é a ligação que 

proporciona entre certas condições ambientais e diferentes opções de políticas públicas 

                                                 
467 Conforme recomendação do Capítulo XL da Agenda 21 (CNUMAD, 1996). 
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(World Bank, 1997). Assim, o indicador deve atender três critérios principais: relevância 

para a definição de políticas, consistência analítica e mensurabilidade (Braat, 1991). De 

outro lado, assinala esse autor, há uma grande interdependência entre os diversos 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável; dessa forma, sua análise deve ser conjunta. 

De igual modo, os IDAs serão diferenciados conforme a natureza das atividades 

típicas de cada órgão ou entidade, se industriais ou de serviços; se geradoras de resíduos 

merecedores de cuidados especiais, como os hospitais; ou se manipuladoras de expressivas 

quantidades de materiais recicláveis, como as universidades. Caberá a uma Instrução 

Normativa fixar parâmetros razoáveis para a definição e o monitoramento dos IDAs, pois 

como assinala Mendes (1994), a propósito de indicadores de qualidade da água, na prática 

torna-se inviável controlar todos os poluentes que podem afetar as águas, destacando que a 

Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental - CETESB monitora no Estado de São 

Paulo trinta e três diferentes parâmetros de qualidade da água. 

Como exemplos de IDAs para setores administrativos, podem citar-se, os 

relacionados à redução no consumo de energia, água e material de expediente, ou ao 

fomento da reciclagem e aproveitamento de rejeitos. 

Por conseguinte, unidades administrativas dedicadas a atividades militares, 

educacionais, de saúde, burocráticas, de conservação da natureza, industriais, agrícolas, de 

transportes, de geração energética etc. terão seus IDAs definidos conforme as 

características dos impactos ambientais potenciais de sua operação. 

Prestações de Contas Ambientais 

Finalmente, as Prestações de Contas Ambientais propriamente ditas consistiriam em 

documentos formalizados em processo, ao final de um exercício financeiro, pelo próprio 

agente responsável ou pelas unidades de contabilidade analítica das entidades da 

administração indireta, referentes aos atos de gestão ambiental praticados pelos respectivos 

dirigentes. Tais documentos incluiriam, primeiramente, um Relatório de Gestão Ambiental468, 

destacando, pelo menos, os seguintes aspectos:   

                                                 
468 No Canadá, por influência do Comissariado do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, ligado 
ao ‘Office of the Auditor General’, cada um dos departamentos administrativos deve apresentar um ‘Green 
Report’ informando acerca da performance ambiental de suas atividades. Assim, em 1998, foi estimado em 
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a)  síntese dos principais dados econômicos, orçamentários e ambientais 

do órgão; 

b) a execução dos programas de trabalho com impactos ambientais 

significativos, com esclarecimentos sobre a adequação a tais programas dos 

princípios de desenvolvimento sustentável e, se for o caso, sobre as causas que 

inviabilizaram o pleno cumprimento das metas fixadas; 

c)  observância da legislação ambiental pertinente, em especial quanto à  

preservação do patrimônio ambiental sob sua tutela; 

d)  Indicadores de Desempenho Ambiental - IDAs que permitam aferir a 

eficiência, eficácia e economicidade da ação administrativa, levando-se em conta os 

resultados quantitativos e qualitativos alcançados pelo órgão. 

e) as medidas implementadas com vistas ao saneamento de eventuais 

disfunções estruturais que prejudicaram ou inviabilizaram o alcance dos objetivos 

colimados na área ambiental; e 

f) as atividades de fiscalização e controle exercidas no período, 

relacionando as inspeções e auditorias realizadas, bem como os processos iniciados 

de responsabilização administrativa, civil e criminal dos infratores. 

Ademais, desses elementos, o Relatório de Gestão Ambiental poderá também incluir 

os seguintes tópicos469: 

a) declaração quanto aos objetivos e metas ambientais da instituição; 

b) informações quanto a: 

i) investimentos na área ambiental; 

ii) oferta de produtos ambientalmente mais saudáveis; e 

                                                                                                                                                     
C$ 300 milhões a economia em 20 anos proporcionada por programas de eficiência energética. Ademais, os 
departamentos e agências governamentais tiveram que apresentar suas estratégias de desenvolvimento 
sustentável, cuja implementação é monitorada pelo Comissariado e cujo principal objetivo é a redução dos 
impactos ambientais negativos de suas atividades.  
469 Adaptação feita a partir de Juchem (1995). 
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iii) seleção de fornecedores que utilizem processos produtivos 

ambientalmente “limpos”. 

c)  parecer de auditor credenciado. 

Conforme anteriormente assinalado, poderão ser feitas exigências específicas para 

cada tipo de entidade obrigada a apresentar a PCA. Desse modo, organismos oficiais de 

crédito deverão informar acerca de elementos relativos à qualidade ambiental das atividades 

financiadas, exigência inaplicável às Unidades de Conservação etc. De outro lado, empresas 

como a Petrobrás, cujas atividades de extração e refino de petróleo reconhecidamente 

produzem significativos impactos no meio ambiente470, responderiam a exigências maiores, a 

exemplo das sugeridas por Juchem (1995) para as empresas privadas: 

a) manual de gestão ambiental; 

b) documentação ambiental, complementar ao manual; 

c) relatório de auditorias ambientais realizadas durante o exercício; e 

d) relatório e balanço ambiental. 

A propósito do balanço ambiental, Juchem (1995) define-o como o documento que 

contém informações sobre o desempenho ambiental da empresa, incluindo-se análises de 

Input-Output - em que, como Input, registram-se os ingressos de matérias-primas, produtos 

semi-acabados, energia e insumos como a água e o ar; e  como Output, os bens produzidos 

e as emissões, compreendendo despejos, resíduos, calor, ruídos, emissões atmosféricas e 

contaminação do solo - sublinhando que o mesmo pode ser dividido em: balanço 

operacional, balanço de processo, balanço de produtos e balanço patrimonial. Os balanços 

ambientais podem ser específicos por unidade administrativa, por processo produtivo e por 

produto ou atividade. 

Assinale-se, também, que a PCA de uma entidade não compreende apenas bens 

pertencentes ao seu patrimônio contábil, mas o conjunto de bens do patrimônio natural sob 

                                                 
470 Este trecho foi escrito antes do acidente de vazamento de óleo na Baía de Guanabara, em janeiro de 2000, 
um dos desastres ecológicos de maior repercussão na história brasileira.. Para esse caso, que conduziu a 
Petrobrás a sofrer as multas máximas fixadas na LCA, aplicam-se as considerações desenvolvidas no Capítulo 
I, nas subseções 1.1.2, 1.1.3 e 1.4.3 acerca da determinação pelo Tribunal de Contas da União de uma ação 
regressiva contra os responsáveis. 
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a sua guarda, jurisdição ou influência. Nesse sentido, sugere-se a apresentação pela 

entidade de uma Declaração de Patrimônio Ambiental que conteria uma descrição dos 

ativos naturais, físicos ou não, e uma estimativa de sua valoração ambiental, que poderá ser 

aceita ou não. Tal Declaração constituiria uma espécie de compromisso. De um lado, a 

estimativa de valor nela contida influenciaria positivamente na alocação de verbas 

orçamentárias destinadas à proteção do patrimônio ambiental. Assim, quanto maior fosse o 

valor declarado, maiores as possibilidades de serem destinados recursos orçamentários para 

a instituição. De outro ângulo, os valores declarados poderiam ser utilizados como 

parâmetro, tanto para processos de indenização de responsabilidade civil por dano 

ambiental, quanto pelo Tribunal de Contas da União na fixação de débito. 

A proposta de Declarações de Patrimônio Ambiental apresentadas pelos órgãos e 

entidades da administração pública inspira-se em exemplos bem sucedidos na 

administração pública brasileira como a Declaração de Bens e Direitos apresentada 

anualmente pelos contribuintes pessoas físicas juntamente com a Declaração de Ajuste 

Anual do Imposto de Renda Pessoa Física e as Declarações de Informações Econômico-

Fiscais da Pessoa Jurídica.  

Da mesma forma que existem as PCs e as TCs simplificadas471, as exigências 

relativas às PCAs poderiam ser reduzidas a declarações472 ou verificações quanto ao 

fornecimento de certas informações consideradas relevantes, tais como emprego ou não de 

técnicas de reciclagem473, destino dos resíduos, padrões de emissões, entre outras.  

                                                 
471 Os processos simplificados são disciplinados pelos arts. 23 a 25 da Instrução Normativa n.º 12/96 – TCU. 
A simplificação ocorre, salvo as exceções definidas naqueles dispositivos, quando a despesa realizada pelo 
órgão no exercício em referência não ultrapassar determinado limite fixado anualmente pelo Tribunal. O 
objetivo é o de não dispersar os recursos destinados ao controle externo em uma miríade de processos de 
reduzida materialidade e representatividade, concentrando-os estrategicamente naqueles processos de maior 
significado econômico e social. 
472 A exemplo dos RAIASs citados no Capítulo I, subseção 1.4.1, ou mesmo das declarações atualmente 
exigidas dos órgãos de pessoal das entidades jurisdicionadas acerca do cumprimento das exigências da Lei n.º 
8.730, de 10 de março de 1994, que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens e rendas para o 
exercício de cargos, empregos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá outras 
providências, cuja apresentação é disciplinada pela Instrução Normativa n.º 05/94 – TCU. 
473 É surpreendente o descaso da administração pública com práticas de reciclagem de uma de suas principais 
matérias-primas: o papel. A partir de 1992, realizou-se uma experiência pioneira na Secretaria de 
Administração do Estado do Rio de Janeiro instituindo um Programa de Reciclagem de Papel, com excelentes 
resultados econômicos, ambientais e culturais. Malgrado numerosas tentativas de disseminá-lo para outros 
órgãos estaduais, federais e municipais, inclusive com a realização de um Seminário Estadual de Reciclagem 
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As PCAs podem ou não acompanhar as contas anuais da unidade, conforme 

disciplinamento a ser detalhado em Instrução Normativa. Por exemplo, hoje as contas de todas 

as Superintendências Estaduais do IBAMA, incluindo as dezenas de Unidades de 

Conservação sob sua tutela, são consolidadas em um único processo de prestação de contas. É 

razoável supor que, para a maior eficácia das PCAs como instrumento de auxílio ao controle 

externo da gestão ambiental, cada Unidade de Conservação seja orientada a apresentar a sua 

própria PCA. De outro lado, como o objetivo não é a multiplicação de procedimentos 

burocráticos, nos casos de PCAs simplificadas, essas não constituiriam um processo 

autônomo, mas um relatório adicional constante da TC ou PC anual do órgão ou entidade, a 

ser avaliado conjuntamente com os demais indicadores de gestão. 

A Tabela IV - 9, a seguir, resume as principais características de cada uma dessas 

etapas. 

Tabela IV-9 - Características das etapas de implantação das PCAs 

Etapa Características 

Inventários Ambientais descrição completa, quantitativa e qualitativa, do meio 
ambiente existente em uma determinada área 

Indicadores de Desempenho 
Ambiental 

parâmetros que proporcionam avaliações, quantitativas, 
qualitativas ou ambas, do estado atual e da evolução do 
meio ambiente de certa área 

Prestação de Contas Ambientais documentos formalizados em processo, ao final de um 
exercício financeiro, referentes aos atos de gestão 
ambiental praticados pelos respectivos dirigentes da 
unidade 

 

Ademais, cumpre ressaltar que a exigência pelo Tribunal de Contas da União das 

PCAs é coerente com a filosofia de ação de priorizar a atuação preventiva474.  

                                                                                                                                                     
de Papel na Fundação Escola do Serviço Público em 09/11/1993 e a edição de um Manual de Orientação, não 
houve adesão sequer dos órgãos ambientais. Em 1995, concluído o mandato da equipe que implantou o 
programa, liderada pelo autor desta tese, os que a sucederam simplesmente abandonaram o programa, sem 
sequer o cuidado de revogar formalmente a Resolução SAD n.º 2.026, de 21 de dezembro de 1992, que o 
instituíra. Desde então não se tem notícia de iniciativa semelhante. Um relato dessa experiência encontra-se 
em Lima (1994). Estudo de Calderoni (1997) estimou que no Brasil deixa-se de obter cerca de R$ 4,6 bilhões 
anuais pela parte do lixo domiciliar que não e reciclada.  
474 Cf. Capítulo I, seção 1.2 (Estratégia Ambiental do TCU),  subseção 1.4.3 e nota 122. 
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Uma etapa posterior, quando vier a ser implantado um Sistema Nacional de Contas 

Ambientais, nos moldes do SICEA, seria a exigência pelo TCU da apresentação dos 

Balanços ou Demonstrativos Ambientais, segundo as respectivas normas.  

4.3.2 critérios para apreciação das Prestações de Contas Ambientais  

Para que se possa sistematizar um Balanço Ambiental, a mais complexa exigência 

no contexto de uma PCA, será necessário desenvolver um ‘Plano de Contas Ambientais da 

Administração Pública – PCMA’.  

Os sistemas contábeis da Administração Pública Federal obedecem a um Plano de 

Contas475, atualizado anualmente, definido pela Coordenação Geral de Contabilidade da 

Secretaria do Tesouro Nacional, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, que tem, 

entre outras, a competência, fixada pela IN/STN/n.º 08, de 05 de novembro de 1993, de 

criar, extinguir, especificar, desdobrar, detalhar e codificar contas. Além do registro 

contábil, seu declarado propósito é o de “proporcionar maior flexibilidade no 

gerenciamento e consolidação dos dados e atender as necessidades de informações em 

todos os níveis da administração pública federal” (Brasil, 1996). Assim, a sua estrutura 

tem por objetivo: 

a) realçar o estado patrimonial e suas variações, de forma a propiciar o 

conhecimento mais adequado da situação econômico-financeira de uma gestão 

administrativa; 

b) padronizar o nível de informações dos órgãos da administração direta 

e indireta com a finalidade de auxiliar o processo de tomada de decisão, ampliando 

a quantidade dessas informações e facilitando a elaboração do Balanço Geral da 

União; e 

                                                 
475 Na definição adotada por Piscitelli et al. (1995), o Plano de Contas é o conjunto de títulos, previamente 
definidos, representativos de um estado patrimonial e de suas variações, organizados e codificados com o 
objetivo de sistematizar e uniformizar o registro contábil dos atos e fatos de uma gestão, devendo permitir, de 
forma precisa e clara, a obtenção dos dados relativos ao patrimônio. 
Para Fortes (1996), o Plano de Contas Único consiste numa estruturação ordenada e sistematizada das contas 
utilizáveis em toda a Administração Pública Federal e compõe-se das seguintes partes básicas: relação das 
contas agrupadas segundo suas funções; descrição das funções das contas; e indicação do mecanismo de 
débito e crédito de cada conta. 
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c) permitir, através da relação de contas e tabelas, a manutenção de um 

sistema integrado de informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais na 

administração pública federal, com a extração de relatórios necessários à análise 

gerencial, inclusive balanços e demais demonstrações contábeis, capaz de atender 

aos aspectos legais e fiscais. 

Naturalmente, no que diz respeito ao patrimônio ambiental, tais objetivos poderiam 

ser alcançados com o Plano de Contas Ambientais da Administração Pública – PCMA. Sua 

elaboração, contudo, não é isenta de complexidade, conforme o demonstra o exemplo da 

água, cuja demanda é subdivida em vários componentes: consumo humano, limpeza, uso 

comercial e industrial, geração elétrica etc. Existem, todavia, diversas experiências 

internacionais bem sucedidas, como as da França e da Noruega, cujo estudo pode contribuir 

para superar tais dificuldades. 

Considerando estarem as PCAs inseridas no mesmo contexto legal das TCs e PCs, 

os mesmos critérios devem prevalecer quando de sua apreciação pela regularidade, 

regularidade com ressalvas ou irregularidade, a saber, aqueles estipulados pelos arts. 15 a 

19 da Lei Orgânica do TCU, e especialmente o art. 16, parcialmente transcrito no Capítulo 

I, na subseção 1.3.1. Utilizo a expressão “apreciação” e não “julgamento” porque 

fundamentei, na subseção 4.2.2, a exigência das PCAs como manifestação do poder 

regulamentar da Corte de Contas no que respeita à organização dos processos de tomadas e 

prestações de contas anuais de suas entidades jurisdicionadas, do que decorre que haverá 

apenas um julgamento de TC ou PC, nele considerando-se as informações contidas nas 

PCAs e nos demais demonstrativos e relatórios previstos. 

Do mesmo modo do que hoje ocorre com as TCs e PCs, quando o TCU avalia um 

conjunto de elementos e índices, extraídos ou calculados a partir dos demonstrativos 

contábeis, considerados representativos da gestão econômica-financeira da entidade, a 

exemplo dos índices de utilização orçamentária, auto-suficiência de receitas próprias, 

inscrição de restos a pagar, endividamento, liquidez corrente, entre outros previstos no 

Manual de Instrução de Processos de Tomada e Prestação de Contas476, também no que 

concerne ao exame das PCAs deverão ser definidos elementos e índices obtidos com base 

                                                 
476 Aprovado pela Portaria n.º 313, de 2 de julho de 1997. 
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nos IDAs e nos demais demonstrativos. Assim, por exemplo, o TCU não deveria examinar 

somente o “Patrimônio Líquido Ambiental”, mas o conjunto do patrimônio ambiental 

gerido por determinada instituição477. Isso significa que, em uma hipótese de contaminação 

de um reservatório d’água, não deve apenas ser registrado no passivo ambiental o valor 

equivalente ao ecossistema atingido, mas serem igualmente considerados os impactos nos 

gastos com saúde pública no horizonte de x anos.  

4.3.3 as Prestações de Contas Ambientais e a quantificação do débito 

Deve-se ter em mente que a aplicação da Contabilidade Ambiental na atuação 

ambiental do Tribunal de Contas da União defrontar-se-á com dificuldades semelhantes às 

anteriormente apontadas com respeito à valoração do patrimônio ambiental brasileiro. 

Isso ocorrerá no momento da interseção entre as contas físicas ambientais e as 

contas monetárias, ou seja, quando as diferentes unidades físicas tiverem que ser traduzidas 

para um numéraire, a moeda  nacional. Algum critério de quantificação precisará ser 

adotado o que, considerando os elementos apresentados nos Capítulos II e  III e nas 

subseções precedentes desse Capítulo, será objeto de significativa controvérsia. 

A vantagem do processo de valoração ocorrer no quadro da utilização da 

Contabilidade Ambiental é exatamente em virtude de, nesse contexto, assumir um caráter 

sistêmico e não episódico, a ser realizado apenas quando necessário à fixação de um débito. 

Dois outros argumentos favoráveis a essa perspectiva são: em primeiro lugar, a 

conscientização que os gestores públicos passam a ter acerca do valor do patrimônio 

ambiental478, bem como o sentimento de que sua eventual responsabilização por danos a 

esse provocados terá efeitos pecuniários concretos; e, ainda, a circunstância de o processo 

de valoração no quadro do SICEA encontrar-se mais próximo das realidades 

ecossistêmicas, de vez que numerosas contas são mensuradas em unidades físicas. 

Penso que a divulgação das contas físicas, simultaneamente com as contas 

monetárias, agrega transparência ao procedimento, na medida em que eventuais 

                                                 
477 Em Contabilidade, o Patrimônio Líquido de uma instituição corresponde à diferença entre os seus bens e 
direitos e as suas obrigações (ativo e passivo). Para o TCU o conceito de “total dos recursos geridos” por uma 
unidade é a soma do ativo total, da receita operacional líquida, de outras receitas operacionais e das receitas 
não operacionais. 
478 Coerentemente com o “papel pedagógico” da Corte de Contas. 
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questionamentos com respeito à valoração de determinados ativos naturais - em virtude das 

reconhecidas limitações dos métodos presentemente empregados e considerando, ainda, a 

crítica de El Serafy (1997) mencionada na subseção 4.1.2 - poderiam ser mais facilmente 

formulados, bem como refeitos os cálculos dos grandes agregados na eventualidade de 

reavaliações de alguns de seus componentes.  

Normalmente, o TCU fixa o débito a partir de parâmetros. Por exemplo, os preços 

de mercado podem ser parâmetros, sujeitos a determinados condicionantes, tais como 

qualidade ou fatores legais479.  

Na área ambiental, o TCU agirá da mesma forma. 

Os parâmetros básicos seriam os valores constantes das Declarações de Patrimônio 

Ambiental apresentadas pela entidade, sucintamente apresentadas na subseção 4.3.1. Desse 

modo, a utilização da Contabilidade Ambiental pelo Tribunal de Contas da União, nos 

moldes preconizados por esta tese, revela-se particularmente útil para a constituição de uma 

base de dados que possa subsidiar o trabalho de fixação dos valores de débitos referentes a 

danos ambientais. 

Ademais, a Corte de Contas utilizará os elementos e informações obtidos a partir 

dos Inventários Ambientais, IDAs e PCAs apresentados em sucessivos exercícios, 

reveladores da evolução, ao longo de determinado período das contas do patrimônio 

ambiental sob a responsabilidade da entidade em análise, bem como do desempenho de sua 

gestão ambiental. 

Os métodos da economia neoclássica, embora insatisfatórios enquanto investigação 

de valor do patrimônio natural, podem também, na ausência de preços de mercado, ser 

utilizados, segundo cada caso específico, para o estabelecimento de parâmetros. Registre-se 

que tais procedimentos não devem ser os únicos critérios considerados para a decisão e 

sempre apresentados com as qualificações necessárias, nos termos das críticas apresentadas 

ao longo deste trabalho480. Assim, o Tribunal de Contas da União, ao empregá-los como 

ferramentas de análise, estará reconhecendo suas limitações. Os parâmetros assim obtidos 

                                                 
479 Assim, nas licitações, nem sempre prevalecerá o menor preço, mas a proposta mais vantajosa para a 
administração pública (Jacoby Fernandes, 1999). 
480 Cf. Capítulo III, subseção 3.3.4 e Apêndices IV e V. 
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serão interpretados como valores mínimos de referência para efeito de fixação do valor do 

débito. 

A aplicação das técnicas de valoração deve, assim, estar estreitamente vinculada a 

considerações de ordem política, jurídica, ética e filosófica. O princípio de ‘In Dubio pro 

Natura’ deve prevalecer no sentido de que a avaliação tecnicamente produzida será tão-

somente o patamar mínimo a partir do qual o julgador sopesará os elementos ecológicos, 

sociopolíticos e jurídico-filosóficos de modo a alcançar o valor efetivo do prejuízo imposto 

ao patrimônio ambiental brasileiro. Como enfatiza Norgaard (1997a), a valoração ambiental 

deve ser vista como uma etapa de um “processo interativo com o discurso moral e a 

tomada de decisão política”. 

Há portanto, em relação ao dano ambiental, a necessidade de uma profundo câmbio 

de perspectiva com respeito ao convencional procedimento da Corte de Contas. 

Usualmente, a estimação do débito é recurso para fixar o valor da citação ou do débito que 

será imputado ao responsável por dano ao Erário. Na prática, trata-se de um valor máximo, 

diversos fatores podendo ser condicionantes de sua redução, tais como a faculdade da 

apresentação de recursos. Assim é que o art. 57 da LOTCU estipula que a multa a ser 

imposta ao responsável julgado em débito atingirá “até cem por cento do valor atualizado 

do dano causado ao Erário”481 (grifei). 

Contudo, na área ambiental, para que o débito expresse fidedignamente o dano 

efetivo, seu montante não poderá restringir-se ao valor apurado pelas limitadas técnicas de 

valoração disponíveis. Antes, deverá esse valor ser interpretado como o de uma parcela do 

dano total e, portanto, como o mínimo a ser imputado ao responsável. A tomada de 

decisões pode ser apoiada em cálculos econômicos, mas dentro de um quadro estratégico 

que considere previamente outros aspectos (de L’Ara e Dron, 1998). Repita-se aqui a 

citação de Aguiar Dias (1960) acerca do dano moral482: 

“... a condição da impossibilidade matematicamente exata da avaliação só 

pode ser tomada em benefício da vítima e não em seu prejuízo.” 

                                                 
481 Do mesmo modo, a multa prevista no art. 58 da Lei n. 8.443/92 poderá ser aplicada até um valor máximo 
(cf. Capítulo I, nota 89). 
482 Cf. Capítulo II, subseção 2.1.7. 
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Configura-se, dessa forma, uma mudança de paradigma na teoria e na práxis da 

fixação do débito pelo controle externo. 

Trata-se da aplicação do princípio prudencial preconizado pela Economia 

Ecológica. Na hipótese em estudo, de quantificação monetária do dano ambiental para 

efeito da fixação de sanção aos responsáveis, o método “prudencial” estabelecerá o valor 

mínimo. De acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, será possível também 

estabelecer-se um valor máximo, formando um intervalo que irá estreitando-se à medida 

em que avance a pesquisa e cresça o consenso científico-técnico acerca do tema. Com o 

intuito de conferir maior precisão conceitual àquilo que, como demonstrado, ainda é 

consideravelmente impreciso, sugere-se que, em normativo interno, o Tribunal defina os 

procedimentos de quantificação do débito ambiental, conforme o roteiro apresentado no 

Capítulo I, na subseção 1.4.4, como “estimativa do valor monetário mínimo de dano ao 

patrimônio ambiental”. Será esse estimativa que constituirá o patamar inferior a partir do 

qual o Ministro-Relator irá propor ao órgão colegiado483 um valor para a multa ao 

responsável.  

Chega-se assim ao término desta pesquisa. No estágio atual de conhecimento 

científico e da evolução teórica da Economia do Meio Ambiente, da Economia Ecológica e 

da Contabilidade Ambiental, foram apontadas as medidas julgadas mais adequadas, ainda 

que, certamente, insuficientes, para a atuação do Tribunal de Contas da União diante do 

problema sob investigação. 

A seguir, serão sumariadas as conclusões e propostas apresentadas ao longo desta 

tese. 

                                                 
483 São órgãos colegiados do Tribunal de Contas da União, responsáveis por julgamentos, o Plenário e a 
Primeira e a Segunda Câmaras. 
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Conclusão 

 “Em assuntos filosóficos e científicos, a autoridade 

sempre foi grande inimiga da verdade. ... Na república das 

ciências, a sedição e mesmo a anarquia são, a longo prazo, 

benéficas ... Nessas circunstâncias, é um serviço positivo 

romper a monótona repetição das doutrinas questionáveis em 

curso, mesmo arriscando-se a novo erro.” (Stanley Jevons, 

1781) 

“... minhas opiniões, sejam julgadas como forem e por 

menos que coincidam com os preconceitos ditados pelos 

interesses das classes dominantes, são o resultado de uma 

pesquisa conscienciosa e demorada. Mas na entrada para a 

Ciência - como na entrada para o Inferno - é preciso impor a 

exigência: 

Qui si convien lasciare ogni sospetto 

Ogni viltá convien che sia morta.”484 

(Karl Marx, 1859)485 

“Qualquer um que escreva um livro, por mais sombria 

que sua mensagem possa ser, é necessariamente um otimista. 

Se os pessimistas realmente acreditassem no que dizem, não 

haveria sentido em dizê-lo.” (Joan Robinson, 1980) 

 

                                                 
484 Dante, Divina Comédia, Canto III, v. 14-15.  
485 Prefácio de ‘Para a Crítica da Economia Política’.  
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Ao final deste trabalho, cumpre enumerar-se as principais idéias e conceitos 

apresentados, bem como as propostas formuladas. O propósito desta tese foi o de examinar 

como o Tribunal de Contas da União, no exercício de sua missão constitucional de auxiliar 

o Congresso Nacional no controle externo, poderia quantificar monetariamente o débito a 

ser imputado aos responsáveis por danos ao patrimônio ambiental brasileiro.  

Assim, no Capítulo I apresentou-se a moldura institucional do problema proposto e 

as dificuldades de enfrentá-lo com os mecanismos de atuação e de análise atualmente 

disponíveis. A forma com que o Poder Judiciário tem enfrentado as questões do dano 

ambiental no Brasil foi o tema do Capítulo II. O Capítulo III descreveu como a Teoria 

Econômica tem interpretado a problemática ambiental, detendo-se, particularmente, nas 

formulações da visão atualmente hegemônica, a da Escola Neoclássica. No Capítulo IV, 

discorreu-se acerca da Contabilidade Ambiental e discutiu-se a proposta de o Tribunal de 

Contas da União exigir de suas unidades jurisdicionadas Prestação de Contas Ambientais. 

Mais adiante, nos Apêndices I a V, serão abordadas questões específicas relacionadas ao 

tema principal, a saber, a execução orçamentária da União em programas ambientais; a 

Dívida Ecológica da qual o Brasil é credor; o ‘Ótimo de Poluição’ e outros elementos do 

instrumental neoclássico; a crítica à aplicação do paradigma neoclássico na área ambiental; 

e os métodos de valoração não-neoclássicos. 

 

No Capítulo I, demonstrou-se que, com a ampliação de suas competências a partir 

da Carta Magna de 1988 e com a definição constitucional do meio ambiente como um 

direito fundamental e um patrimônio coletivo dos brasileiros, o Tribunal de Contas da 

União assumiu a responsabilidade de zelar pela legalidade, legitimidade e economicidade 

da gestão ambiental no âmbito da administração pública federal. Foi discutida a 

controvérsia quanto ao caráter público, conquanto não estatal, do patrimônio ambiental, 

concluindo-se que esse encontra-se sujeito ao controle externo e que, conseqüentemente, os 

danos que venha a sofrer poderão ser objeto de penalidades cominadas pela Corte de 

Contas visando o ressarcimento do débito. Foram analisados os vários aspectos da 

dimensão ambiental nas atividades de fiscalização desenvolvidas pelo Tribunal de Contas 
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da União, apresentando-se uma tipologia das auditorias ambientais no âmbito do controle 

externo, evidenciando-se significativas diferenças entre as auditorias ambientais no âmbito 

do TCU, daquelas exercidas em atividades da iniciativa privada ou das que relevam 

exclusivamente da ação dos órgãos responsáveis pela política ambiental. Examinou-se, de 

igual modo, como em outros países as EFSs têm atuado no controle externo da gestão 

ambiental. Foi considerada a hipótese de uma duplicidade de punições, discorrendo-se, a 

seguir, acerca das distinções entre as responsabilidades administrativa, civil e criminal no 

que respeita aos danos produzidos contra o meio ambiente, sublinhando-se que a jurisdição 

do TCU restringe-se à esfera administrativa. 

Descreveu-se a estratégia ambiental definida pelo TCU em 1998. Apresentou-se 

também a sistemática de quantificação dos danos ao erário utilizada pelo Tribunal, 

destacando-se os seus fundamentos legais e, particularmente, expondo a minha visão sobre 

o conceito de ato de gestão antieconômico e a sua aplicabilidade na área ambiental. Uma 

importante conclusão foi a constatação da necessidade do Tribunal de Contas da União 

desenvolver uma metodologia apropriada para a quantificação dos débitos oriundos de 

danos ao patrimônio ambiental brasileiro.  

Na seção final desse Capítulo, foram apresentados os conceitos básicos de análise 

ambiental, como os de ecossistema, capacidade de suporte e as distinções entre 

perturbações, impactos e danos ambientais. Foram enumeradas importantes críticas à forma 

com que vêm sendo aplicados os instrumentos de EIAs/RIMAs no país. As principais 

hipóteses de danos ambientais foram descritas, sendo analisadas aquelas situações de dano 

ambiental suscetíveis de provocar a ação do Tribunal de Contas da União. Face ao 

problema da competência comum na esfera ambiental, tratou-se também do exame de qual 

Entidade Fiscalizadora deve atuar diante de um caso concreto de dano ao patrimônio 

ambiental. O Capítulo se encerra propondo um roteiro para o dimensionamento físico e 

econômico do dano ambiental, cujo ponto crítico reside na atribuição de valores monetários 

aos danos. 

Em síntese, no Capítulo I: 

a) Examinando-se as normas da Constituição de 1988, com respeito ao 

meio ambiente e ao Tribunal de Contas da União, 
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concluiu-se pela competência da Corte de Contas no exercício das 

atribuições de controle externo com respeito à gestão ambiental da União, 

particularmente no que concerne à preservação do patrimônio ambiental brasileiro; 

b) Examinando-se a controvérsia doutrinária acerca do caráter de bem 

público do patrimônio ambiental, 

concluiu-se que, de vez que o Poder Público exerce efetivamente o “papel 

de administrador do patrimônio ambiental e de controlador da conduta de seus 

usuários” (Santos, 1998), é inequívoco o entendimento de que o controle da gestão 

ambiental inclui-se dentro da missão institucional do Tribunal de Contas da União, 

zelando para evitar os altos custos econômicos e financeiros do mau gerenciamento 

e uso dos recursos naturais;  

c) Examinando-se os vários aspectos a dimensão ambiental nas 

fiscalizações efetuadas pelo TCU, 

foi proposta uma tipologia das auditorias ambientais no âmbito do controle 

externo; 

d) Tendo presente as considerações anteriores, 

concluiu-se que o dano causado ao meio ambiente, considerado patrimônio 

público, se compreendido em alguma das hipóteses legais descritas, sujeita o 

responsável a ser punido pela Corte de Contas, inclusive com a cominação de 

multas, que exigirão, para a fixação do débito, a valoração monetária do dano 

ambiental; 

e) Examinando-se a eventualidade de uma duplicidade de punições - do 

TCU, do Poder Judiciário e/ou de outras instâncias administrativas - pelo mesma 

ocorrência de dano ambiental, 

concluiu-se que tal hipótese não procede, haja vista a distinção entre as 

responsabilidades civil, penal e administrativa; 

f) Examinando-se a sistemática de quantificação do dano utilizada pelo 

TCU,   
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concluiu-se pela necessidade do TCU desenvolver metodologia específica 

para a quantificação dos débitos oriundos de danos ao patrimônio ambiental 

brasileiro; 

g) Examinando-se a aplicabilidade do conceito de ato antieconômico de 

gestão para a área ambiental, 

foi proposta uma caracterização das hipóteses de atos antieconômicos por 

omissão ou má gestão específicos da gestão ambiental; 

h) Examinando-se os conceitos básicos de análise ambiental e as distinções 

entre impactos, perturbações e danos ambientais, 

foi proposta uma tipologia dos danos ambientais e descritas as situações de 

dano ambiental suscetíveis de provocar a atuação do Tribunal de Contas da União, 

restritas à condição da existência de conluio, por ação ou por omissão, de agente 

público; 

i) Examinando-se o problema de a qual Entidade de Fiscalização compete 

atuar diante de um caso concreto - se o TCU ou, por exemplo, o Tribunal de Contas 

do Estado onde ocorreu o dano ambiental -, 

foi proposto um critério patrimonial estrito e, complementarmente, o 

critério do agente público responsável pela fiscalização do bem danificado, 

recomendando-se, ainda, a inclusão de cláusulas referentes ao controle externo da 

gestão ambiental nos Protocolos de Cooperação firmados entre o TCU e as demais 

Entidades Fiscalizadoras brasileiras; 

j) Examinando-se as principais dificuldades para que o TCU possa exercer 

adequadamente o seu papel na área ambiental, na fixação de um débito provocado 

pela ocorrência de dano ambiental 

foi proposto o seguinte roteiro, a ser definido em normativo interno, para as 

etapas de trabalho do TCU para fixação do débito: 

ZERO.  preliminarmente, a verificação da ocorrência dos 

pressupostos para a ação do controle externo; 
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7. identificação dos impactos, identificação dos danos e 

segregação de cada um de seus componentes; 

8. identificação do fluxo temporal de conseqüências; 

9. definição da base de cálculo em termos físicos; 

10. estabelecimento dos valores monetários de referência para 

cada componente unitário específico e para os fatores de combinação 

sinérgica entre eles; 

11. aplicação dos valores monetários de referência ao fluxo 

temporal, tendo como resultado um “fluxo de caixa” do dano; e 

12. aplicação dos dispositivos legais de atualização monetária, 

para fixação final do débito a ser ressarcido. 

 

O Capítulo II iniciou com a apresentação dos fundamentos legais e doutrinários 

para a quantificação de danos ambientais no âmbito do Poder Judiciário; registrando as 

origens e a evolução do Direito Ambiental brasileiro, desde o período colonial e ao longo 

de nossas várias Constituições e da abundante legislação do último quarto de século; e 

examinando o conceito jurídico de dano ambiental. Constatou-se que, no governo federal, a 

área ambiental encontra-se desvinculada dos principais fora de definição das políticas 

econômicas e de desenvolvimento. Verificou-se igualmente que, não obstante a legislação 

ambiental brasileira ser reputada uma das mais completas e avançadas do mundo, são 

grandes o desrespeito às suas determinações e a impunidade dos infratores. Como assinala 

Drummond (1997): 

“Se o Estado vem fracassando como gestor de políticas sociais prioritárias 

de educação, saúde, transporte e segurança, não é de surpreender que seu 

desempenho como protetor de terras públicas com valor ecológico seja ainda 

pior.” 

Bastante atenção foi concedida à análise da ação civil pública de responsabilidade 

por danos causados ao meio ambiente e à comparação entre as dificuldades para fixação de 

indenizações por dano moral e por dano ambiental.  
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Descreveram-se experiências européias e estadunidenses de enfrentamento do 

problema na esfera jurídica. Finalmente, foi discutida a jurisprudência brasileira a partir do 

exame de algumas decisões relevantes, concluindo-se que nem a legislação estabelece 

critérios para a quantificação do dano ambiental, nem tampouco a jurisprudência é pacífica 

nesse ponto. 

Em síntese, no Capítulo II: 

a) Examinando-se a história e a evolução das leis de proteção ao meio 

ambiente no Brasil, 

concluiu-se que uma característica recorrente, ao longo de cinco séculos, 

tem sido a de sua inefetividade; 

b) Examinando-se o conceito de dano, em sua acepção jurídica, 

concluiu-se que o dano ao meio ambiente possui certas particularidades 

jurídicas, decorrentes de sua condição de bem de uso comum, tais como a 

pluralidade de vítimas e a imprescritibilidade;  

c) Examinando-se os dispositivos legais relativos à avaliação monetária de 

danos ambientais,  

concluiu-se que inexiste na legislação brasileira a especificação de algum 

critério objetivo para a fixação do valor pecuniário de dano ao meio ambiente, o 

mesmo ocorrendo com critérios para fixar a indenização por responsabilidade civil; 

d) Examinando-se o tema da ação civil pública de responsabilidade por 

danos ao meio ambiente, 

concluiu-se que na área ambiental a indenização por um certo dano não 

deve limitar-se ao valor patrimonial do meio ambiente afetado, mas compreender 

também a estimativa do valor dos serviços que o patrimônio atingido estaria 

produzindo ou proporcionando à comunidade; e 

foi proposto que, ao fixar o “fluxo de caixa” do dano, quinto passo do 

roteiro proposto no Capítulo I, na subseção 1.4.4, o Tribunal de Contas da União 

considere o valor integral dos danos temporários. 
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e) Examinando-se a analogia com a polêmica relativa à indenização por 

danos morais, 

concluiu-se pela existência do dano moral coletivo, gênero dentro do qual 

situa-se o dano moral ambiental; que, embora a lei, a doutrina e a jurisprudência 

ofereçam alguns parâmetros para a avaliação do dano moral, inexiste, a rigor, uma 

metodologia objetiva para a sua quantificação; bem como que, nas hipóteses de 

débito consideradas nesta tese, deve o TCU utilizar o raciocínio expresso por 

Aguiar Dias (1960), segundo o qual “a condição da impossibilidade 

matematicamente exata da avaliação só pode ser tomada em benefício da vítima e 

não em seu prejuízo”.  

 f) Examinando-se algumas decisões recentes do Poder Judiciário acerca de 

causas ambientais,   

 constatou-se que: 

f) não há um mecanismo claro e objetivo para a quantificação 

das indenizações por dano ambiental; 

g) não é aplicável o entendimento de que a disponibilidade 

econômica do causador do dano constitui um elemento limitador do valor da 

indenização; 

h) não há uma interpretação uniforme na aplicação dos diplomas 

legais no que concerne ao entendimento da gravidade dos danos a serem 

indenizados; ora punindo-se o corte parcial de uma jaqueira; ora não se 

exigindo indenização por desmatamento em área de proteção ambiental 

objeto de tombamento; 

i) tampouco existe um critério homogêneo na abrangência do 

dano indenizável; assim, o dano a um ecossistema, mesmo já estando 

anteriormente degradado, gerou uma indenização; ao passo que o fato de 

uma área objeto da ação civil pública ter sido irreversivelmente afetada 

gerou uma transação compensatória; e, ainda, em caso de contaminação de 
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cursos d’água, a condenação limitou-se ao custo de repovoamento da 

ictiofauna; 

j) foi identificada uma ação exemplar de condenação do 

IBAMA por omissão na prevenção de dano a uma Unidade de Conservação; 

concluindo-se que a atuação do Poder Judiciário ainda é tímida, quando não 

contraditória, no que tange à garantia do direito constitucional ao meio ambiente 

saudável e ecologicamente equilibrado; não se dispondo, no que concerne ao 

problema da quantificação, de critérios legais precisos, sendo que tanto a doutrina 

como a jurisprudência não firmaram um entendimento consensual sobre o tema 

g) Examinando-se a execução orçamentária do Fundo de Defesa de 

Direitos Difusos - FDD, que tem por finalidade a reparação dos danos causados ao 

meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros 

interesses difusos e coletivos,  

verificou-se que, nos últimos cinco anos, nenhum centavo de real foi 

aplicado no FDD.  

 

No Capítulo III, examinou-se a interação entre a Teoria Econômica e os fenômenos 

ambientais. Efeito-estufa, destruição da camada de ozônio, perda da biodiversidade, 

poluição hídrica e atmosférica e outros grandes problemas ambientais contemporâneos 

foram interpretados como sintomas de conflito entre o sistema econômico e os 

ecossistemas. A origem da incompreensão de tais fenômenos foi pesquisada na história do 

pensamento econômico, tendo sido considerada a influência de quatro paradigmas que 

historicamente moldaram a visão econômica do meio ambiente: o da primazia à natureza; o 

da mecânica; o da termodinâmica; e o da biologia.  

A seguir, examinou-se o tema do desenvolvimento e o conceito de desenvolvimento 

sustentável, observando-se que significativa parcela da controvérsia que envolve o conceito 

reside nas diversas compreensões do termo “sustentabilidade”. As visões contemporâneas 

dos economistas sobre a temática ambiental foram classificadas em quatro ‘Escolas’, cujas 
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principais características foram apresentadas: a Convencional, a Conservacionista, a 

Economia do Meio Ambiente e a Economia Ecológica. Foram expostas as discussões 

acerca da necessidade de valoração ou da incomensurabilidade, e entre as perspectivas da 

‘Sustentabilidade Fraca’ e da ‘Sustentabilidade Forte’.   

A partir da exposição sobre a divergência entre as teorias do valor-trabalho e do 

valor-utilidade, foram apresentados os fundamentos teóricos da análise neoclássica, como a 

Teoria do Equilíbrio Geral e o Ótimo de Pareto.  

A última seção deste Capítulo descreve a aplicação do instrumental neoclássico à 

temática ambiental, em que a poluição é interpretada como uma externalidade; bem como 

os conceitos de disposição a pagar e excedente do consumidor; e, ainda, os conceitos e os 

componentes do valor econômico total de um ativo ambiental. Finalmente, foram 

apresentados os métodos neoclássicos de valoração do meio ambiente, bem como 

registradas algumas de suas distorções, especialmente no que diz respeito à avaliação 

contingente. 

Em síntese, no Capítulo III: 

a) Examinando-se a polêmica entre as diferentes compreensões do conceito 

de sustentabilidade, 

recomendou-se que, na sua estratégia ambiental, deve o TCU adotar as 

premissas da ‘Sustentabilidade Forte’; 

b) Examinando-se a polêmica entre os que advogam a tese da 

incomensurabilidade e os que propugnam a necessidade de valoração dos recursos 

naturais, 

concluiu-se que, para o objeto da presente tese, a valoração é necessária, de 

modo a que não permaneçam impunes os danos contra o patrimônio ambiental 

brasileiro, ressalvando-se que, no âmbito de outras ações do TCU na área 

ambiental, como a avaliação de políticas e programas ou auditorias concomitantes, 

a valoração não é indispensável; 

c) Considerando a análise efetuada acerca dos métodos de valoração 

neoclássicos e as críticas apresentadas às suas distorções, 
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concluiu-se que, quando da utilização de tais técnicas, deve o TCU atentar 

para as suas limitações, efetuando as necessárias qualificações e ponderando os 

resultados numéricos com outros componentes de ordem sociopolítica, histórico-

cultural, ecológica, etc. 

 

No início do Capítulo IV são apresentados diversos conceitos para a Contabilidade 

Ambiental, constantes da literatura internacional, assim como um original, proposto por 

este autor. A seguir, descreveu-se o histórico e o estado da arte dessa disciplina. 

Experiências selecionadas foram comentadas. Destacou-se a importância conferida à 

Contabilidade Ambiental pela Agenda 21, da qual constam relevantes compromissos 

visando sua implementação nos diversos países. Criticando-se o relatório apresentado pelo 

governo brasileiro no encontro ‘Rio + 5’, verificou-se que, nesse item, o Brasil não seguiu 

as diretrizes da Agenda 21 e que ainda é muito frágil a percepção das lideranças políticas e 

econômicas do país quanto à necessidade da proteção aos ecossistemas constituir um 

elemento essencial para que as atividades econômicas e o desenvolvimento ocorram com 

respeito à qualidade de vida das gerações presentes e futuras; 

Apresentou-se a experiência de outras EFSs com o uso da Contabilidade Ambiental. 

Na discussão acerca de sua aplicabilidade à atuação ambiental do Tribunal de Contas da 

União, formularam-se diversas propostas. 

Foi particularmente detalhada a proposta da apresentação da Prestação de Contas 

Ambiental como instrumento de apoio para a quantificação do débito originado de dano 

ambiental, demonstrando-se a sua viabilidade jurídica, e sugerindo-se três etapas para a sua 

progressiva implementação: os Inventários Ambientais, os Indicadores de Desempenho 

Ambiental e as Prestações de Contas Ambientais.  

Discorreu-se acerca dos critérios a serem utilizados pelo Tribunal de Contas da 

União para a apreciação das Prestações de Contas Ambientais e de que modo essas podem 

subsidiar o processo de quantificação do débito, especialmente por meio das Declarações 

de Patrimônio Ambiental. 

Em síntese, no Capítulo IV: 
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a) Examinando-se a literatura acerca da Contabilidade Ambiental, 

foi proposto um conceito para a disciplina que, no meu entender, expressa 

adequadamente o seu conteúdo: 

“Contabilidade ambiental é o conjunto de procedimentos visando 

evidenciar a situação e as modificações do patrimônio ambiental, cumprindo as 

funções de registro, orientação e controle dos atos e fatos relevantes, coletando, 

registrando, acumulando, resumindo e interpretando os fenômenos que afetam 

essas situações patrimoniais.” 

b) Examinando-se as diversas experiências de aplicação da Contabilidade 

Ambiental por governos nacionais, 

constatou-se uma grande diversidade de objetivos, métodos e prioridades; 

c) Examinando-se a aplicação no Brasil dos compromissos constantes da 

Agenda 21, especialmente os relativos à Contabilidade Ambiental, 

verificou-se que o país, embora conte com estudos relevantes na área 

acadêmica, não possui experiências efetivas de utilização da Contabilidade 

Ambiental na administração pública; 

d) Examinando-se as experiências de outras EFSs na utilização da 

Contabilidade Ambiental, 

foi proposto que o TCU estude o emprego da Contabilidade Ambiental, 

disponibilizando para o governo os conhecimentos que acumular sobre o tema, 

além de conduzir um programa de Contabilidade Ambiental, baseado nas 

prestações de contas de suas entidades jurisdicionadas; 

e) Tendo presente as considerações anteriores, 

foram apresentadas as seguintes propostas: 

1. que o TCU recomende ao Executivo o desenvolvimento de 

programas de Contabilidade Ambiental, em obediência aos compromissos 

assumidos na CNUMAD; 
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2. que o TCU recomende o estabelecimento pelo Poder 

Executivo de um Sistema Nacional de Contas Ambientais; 

3. que o TCU exija das suas unidades jurisdicionadas a 

apresentação de Prestações de Contas Ambientais - PCAs; 

4. que o TCU fixe diretrizes para a utilização da Contabilidade 

Ambiental na administração pública federal, com vistas não apenas a estimar 

valores para os danos ambientais constatados em suas ações de fiscalização, 

mas também a poder comprovar a ocorrência de um dano e avaliar a sua 

extensão;  

5. que o TCU acompanhe  a evolução das pesquisas teóricas e 

das aplicações práticas da Contabilidade Ambiental, mediante intercâmbio 

com o Grupo de Londres e o UNSD e a sua participação no Grupo de 

Trabalho Permanente sobre Meio Ambiente da INTOSAI.  

f) Desenvolvendo-se a proposta de exigência da apresentação de PCAs, e a 

das três etapas para a sua implementação - os Inventários Ambientais, os 

Indicadores de Desempenho Ambiental e as Prestações de Contas Ambientais 

propriamente ditas -, 

foi proposto o seguinte roteiro para a implementação das PCAs: 

1. definição das entidades que, em um primeiro momento, 

estarão sujeitas à apresentação de PCAs ou à instauração de TCEAs; 

2. divisão, se for o caso, das entidades acima definidas, em 

categorias; 

3. definição do conteúdo das PCAs e TCEAs para cada 

categoria; 

4. definição dos critérios de análise e de avaliação das 

informações contidas nas PCAs e nas TCEAs; 

5. definição dos prazos de apresentação das PCAs; 
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6. treinamento dos auditores do controle externo e do controle 

interno que irão instruir as PCAs e as TCEAs; 

7. treinamento dos técnicos encarregados de compilar e 

organizar as informações constantes das PCAs nas diversas unidades;  

8. edição de Instrução Normativa específica; e 

9. edição de manual específico para instrução de PCAs e TCEAs 

ou inclusão de acréscimo ou modificações aos manuais existentes. 

g) Prosseguindo com a proposta das PCAs, 

foi proposta a apresentação pelas entidades de uma Declaração de 

Patrimônio Ambiental que conteria uma descrição dos ativos naturais, físicos ou 

não, e uma estimativa de sua valoração ambiental, de modo a que os valores 

declarados possam ser utilizados como parâmetro, tanto para processos de 

indenização de responsabilidade civil por dano ambiental, quanto pelo Tribunal de 

Contas da União na fixação de débitos; 

h) Considerando estarem as PCAs inseridas no mesmo contexto legal das 

TCs e PCs, 

concluiu-se que os mesmos critérios devem prevalecer quando de sua 

apreciação pela regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade; 

i) Considerando, enfim, o conjunto dos elementos abordados nesta tese, 

concluiu-se que, ainda que subsistam as dificuldades de valoração inerentes 

à metodologia neoclássica, o emprego pelo TCU do instrumental da Contabilidade 

Ambiental, mediante as propostas supraformuladas, reveste-se de conteúdo 

pedagógico e preventivo; 

concluiu-se, igualmente, que, em relação ao dano ambiental, o TCU, 

adotando o princípio de prudência ou precaução, deve inverter sua perspectiva no 

processo de fixação do débito; sendo os montantes calculados por meio do 

instrumental neoclássico interpretados não mais como valores máximos, mas como 
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valores mínimos do equivalente monetário do dano ambiental, a serem ponderados 

juntamente com considerações de ordem ecológica, cultural, social etc.  

 

Os Apêndices I a V, a seguir, analisando situações bastante específicas, agregarão 

outras proposições objetivas, merecendo maior atenção, a meu ver, o tratamento original 

dado à temática da Dívida Ecológica no Apêndice II. 

 

Como se vê, ao longo do corpo principal da tese, após a explanação do problema 

objeto de nossa investigação, foi sendo desenvolvido um raciocínio em que as conclusões 

parciais alcançadas foram determinando os passos seguintes da pesquisa, culminando no 

conjunto de propostas formulado no Capítulo IV. 

Ressalve-se que não se preconiza a adoção das PCAs ou da Contabilidade 

Ambiental como uma panacéia multiuso, capaz de, isoladamente, promover a introjeção de 

conceitos de sustentabilidade ambiental na gestão pública, disseminá-los e torná-los 

predominantes, como é desejável que venha a ocorrer. Ao contrário, trata-se de uma medida 

de alcance limitado - e cuja eficácia encontra-se relacionada com os padrões de eficiência 

do controle externo no seu todo - porém, indubitavelmente, de impactos ambientalmente 

positivos na cultura organizacional do setor público e de efeito multiplicador que, embora 

dificilmente quantificável a priori, seguramente, não é negligenciável. Sustenta-se a 

exigência das PCAs como medida de caráter mais preventivo e capaz de universalizar os 

métodos da Contabilidade Ambiental e os princípios da gestão ambiental. Uma etapa 

posterior, quando vier a ser implantado um Sistema Nacional de Contas Ambientais, nos 

moldes do SICEA, seria a exigência pelo TCU da apresentação dos Balanços ou 

Demonstrativos Ambientais, segundo as respectivas normas.  

A principal conclusão da investigação empreendida é que, dadas as insuficiências e 

limitações da teoria econômica e da inexistência de uma formulação legislativa precisando 

os critérios de quantificação monetária dos danos ambientais, o Tribunal de Contas da 

União deve interpretar de forma inovadora o processo de fixação do débito, aplicando o 

princípio de prudência recomendado pela Economia Ecológica. Dessa forma, os parâmetros 

para fixação do débito na área ambiental, obtidos a partir da aplicação das técnicas de 
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valoração disponíveis, com as devidas ressalvas e qualificações, serão interpretados como 

valores mínimos para os danos ambientais sub examen, necessitados do acréscimo de 

considerações de natureza ecológica, social, jurídica, ética e política a serem sopesadas 

pelos Ministros-Relatores e pelos órgãos colegiados que procederão ao julgamento, de 

forma a alcançar o valor efetivo do prejuízo total imposto ao patrimônio ambiental 

brasileiro. 

Registre-se, ainda, que, como a Constituição consagra o meio ambiente como um 

direito humano fundamental, a quantificação do patrimônio ambiental pelo TCU em 

nenhuma hipótese poderia ser utilizada, no quadro de uma análise custo-benefício, para 

legitimar empreendimentos cujos resultados financeiros para o poder público 

eventualmente superassem os danos ambientais produzidos.  

Por explorar um território ainda muito pouco estudado, este trabalho tornou-se 

extenso; minucioso sob certos aspectos; mas, sem dúvida, sob outros, incompleto. É, no 

entanto, ousado, ao formular inúmeras propostas; sendo, paralelamente, cauteloso, ao 

reconhecer que, a inúmeras questões apresentadas, não foram oferecidas soluções 

definitivas. O autor deseja, ardentemente, que esta tese seja útil, não somente para suscitar 

novas linhas de investigação acadêmica, mas, e sobretudo, para que adoção de algumas das 

propostas apresentadas contribua para aprimorar a atuação do Tribunal de Contas da União 

na área ambiental e para a preservação do patrimônio ambiental brasileiro. 
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Apêndice I  

O sistema orçamentário brasileiro e o meio ambiente - evolução 

recente 

“O orçamento é, na sua mais exata expressão, o 

quadro orgânico da Economia Pública. É o espelho da vida 

do Estado e, pelas cifras, se conhecem os detalhes de seu 

progresso, da sua cultura e da sua civilização. Cada geração 

de homens públicos deixa impressa, nos orçamentos estatais, 

a marca de suas tendências, o selo de seus credos políticos, o 

estigma de sua ideologia. É fotografia do próprio Estado e o 

mais eficiente cartaz de sua propaganda. Tal seja ele, será 

uma alavanca de prosperidade ou uma arma para apressar a 

decadência do Estado.” (Alberto Deodato, 1952) 

A-I.1  O sistema orçamentário brasileiro 

O sistema orçamentário brasileiro foi significativamente alterado pela Constituição 

de 1988, sendo objeto do Capítulo II do seu Título VI (arts. 165 a 169). É composto, nas 

três esferas de poder, pelos seguintes elementos: 

a) o plano plurianual; 

b) as diretrizes orçamentárias; e 

c) os orçamentos anuais. 

O Plano Plurianual - PPA é instituído por lei e deve estabelecer, de forma 

regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as 

despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada. Embora o texto constitucional não fixe o prazo de sua vigência, a tradição tem 

obedecido à uma duração de quatro anos, correspondente ao período de mandato do Poder 
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Executivo. Assim, no seu primeiro ano de governo, o mandatário apresenta ao Legislativo o 

Plano que vigorará por toda a sua gestão e pelo primeiro ano da que lhe suceder. 

Recentemente, por meio do Decreto n.º 2.829, de 29 de outubro de 1998, o governo buscou 

estabelecer novas normas para a elaboração e a execução do Plano Plurianual, e 

conseqüentemente dos orçamentos, de modo a propiciar um melhor acompanhamento e 

controle gerencial para o atingimento das metas quantitativas e qualitativas almejadas por 

cada programa, inclusive mediante a avaliação anual da consecução dos objetivos 

estratégicos. Em tese, o PPA é a lei orçamentária mais importante pois condiciona a 

elaboração das demais. 

Ives Gandra Martins compartilha desse juízo: 

“O Plano Plurianual ... impõe ao Poder Público ... parâmetros à 

programação que implique receitas e despesas, vinculadas a mais de um exercício. 

Por essa razão, tais planos, por serem mais amplos, prevalecem sobre as leis 

orçamentárias naquilo em que cuidar da mesma matéria, sendo a ordem de 

indicação do art. 165 preferencial. Vale dizer, a sociedade, a partir do Plano 

Plurianual, sabe o comportamento que espera do Governo, no concernente aos 

projetos de longo alcance, sendo os orçamentos mero reflexo daquela parte do 

planejamento que se esgota no exercício.” (Bastos e Martins, 1991) 

As diretrizes orçamentárias também são fixadas por lei, de periodicidade anual, 

sendo seu principal papel o de orientar a elaboração da lei orçamentária anual do exercício 

seguinte. Isso significa que a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO de um determinado 

ano x, usualmente votada no primeiro semestre de x, fixará as diretrizes para a elaboração 

do projeto de lei do orçamento do exercício seguinte, x+1, usualmente votado no segundo 

semestre de x. 

A LDO federal deverá compreender as metas e prioridades da administração 

pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente, dispor 

sobre as alterações na legislação tributária e estabelecer a política de aplicação das agências 

financeiras oficiais de fomento. Naturalmente, são vedados na LDO quaisquer dispositivos 

eventualmente incompatíveis com o Plano Plurianual.  
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Finalmente, a Lei de Orçamento Anual - LOA, que deve ser compatível486 com o 

Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreende: 

a) o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, 

órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações 

instituídas e mantidas pelo poder público; 

b) o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 

indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; e 

c) o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e 

órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e 

fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 

No entender de Martins (Bastos e Martins, 1991), o inciso I do § 3º do art. 166 da 

Constituição “esclarece o nível de subordinação conseqüencial das emendas aos três 

diplomas chaves das finanças”. E acrescenta: “o orçamento anual também deve submeter-

se ao Plano Plurianual e à Lei de Diretrizes Orçamentárias”, sob pena de contradição. 

Outrossim, estabelece a Constituição que o projeto de lei orçamentária será 

acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, 

tributária e creditícia, não podendo conter dispositivo estranho à previsão da receita e à 

fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos 

suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, 

nos termos da lei. Para Martins, o orçamento é, simultaneamente, um instrumento técnico, 

jurídico, político e econômico (Bastos e Martins, 1991). Graham e Hays (1994) definem-no 

como “a afirmação máxima de políticas públicas de um governo”. 

                                                 
486 Tal princípio, que visa emprestar coerência e continuidade à administração pública, lamentavelmente nem 
sempre tem sido observado, sob a alegação de que em sendo uma diploma de igual hierarquia (ou seja, 
aprovado segundo os mesmos ritos e exigências de quórum) a LOA pode, em tese, revogar ou modificar 
dispositivos da LDO. Meu entendimento é distinto, à medida em que são leis que cumprem finalidades 
específicas definidas pela Carta Magna. É essa que impõe certos limites ao legislador ordinário; no caso da 
LOA, os limites serão aqueles fixados pela LDO. 
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Todas as proposições de planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e leis de 

orçamentos anuais obedecem a normas e prazos de tramitação específicos e distintos das 

matérias de caráter ordinário. 

As regras orçamentárias da Carta de 1988 são substantivamente distintas dos 

Estatutos ditatoriais de 1967 e 1969. De fato, aqueles diplomas apenas previam uma lei 

orçamentária anual (art. 60), passível de aprovação por decurso de prazo (art. 66), 

prevendo-se ainda o orçamento plurianual de investimentos (art. 62, § 3º e art. 64). A 

Constituição de 1988 concedeu maiores poderes ao Parlamento e buscou estatuir 

procedimentos mais coerentes e eficientes de planejamento e gestão das finanças públicas, 

bem como maior transparência para a sociedade. Trata-se, nas palavras de Silva (1992), de 

um “sistema integrado de planejamento-orçamento-programa”. 

Examinando-se as normas orçamentárias vigentes quando da realização desta tese, 

verificou-se a pouca importância atribuída às questões ambientais de modo geral e, 

especificamente, à preservação do patrimônio ambiental brasileiro. 

Plano Plurianual 

Assim é que no Plano Plurianual vigente - Lei n.º 9.276, de 9 de maio de 1996, que 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 1996/1999 e dá outras providências -, no 

que diz respeito ao item 1.1 ‘Das Estratégias’, a única menção ao meio ambiente consta no 

quesito “melhoria das condições de vida nas aglomerações urbanas críticas (segurança 

pública, saneamento, habitação, transporte coletivo, serviços urbanos, desporto, e cultura 

e meio ambiente)”. Já no campo da ação ambiental propriamente dita, prevê-se que: 

“As ações do Governo, nessa área, compreenderão estratégias de uso 

nacional dos recursos naturais, fundamentadas em novos modelos de gestão 

ambiental participativa e em processo de planejamento baseado no ordenamento 

territorial. Este planejamento deverá transformar-se em instrumento de regulação 

do uso do território, segundo critérios de sustentabilidade. 

Os principais objetivos para o período 1996/99 são os seguintes: 

· integração dos resultados da UNCED-92 e demais acordos internacionais 

existente com o Programa de Governo para a área ambiental; 
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· produção, sistematização e disponibilização de informação ambiental; 

·fortalecimento do ordenamento ambiental-territorial, facilitando o 

conhecimento e a compatibilização de ações de desenvolvimento com as 

potencialidades espaciais; 

· estabelecimentos de padrões de excelência na gestão do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação - SNUC; 

· formulação e implementação das políticas setoriais de pesca, floresta, 

babaçu, castanha e borracha, para o desenvolvimento sustentado, estimulando as 

atividades de pesquisas, desenvolvimento tecnológico e de fomento; 

· operacionalização de sistema de indicadores ambientais urbanos, de base 

municipal, conjuntamente com universidades e centros de pesquisas, promovendo o 

cadastramento de experiências nacionais e internacionais; 

· promoção da educação ambiental, através da divulgação e uso de 

conhecimento sobre tecnologias de gestão sustentável dos recursos naturais; 

· promoção de parcerias entre o poder público e a sociedade civil na 

conservação da diversidade biológica, utilização sustentável de seus componentes 

e repartição justa e eqüitativa dos benefícios dela decorrentes.” 

Evidencia-se, pela leitura do texto acima, a mínima importância concedida à área 

ambiental, traduzida na omissão, ainda que em mera declaração de intenções, de 

providências relativas a graves problemas ambientais da nação brasileira, tais como as 

queimadas na Amazônia, o assoreamento do Pantanal em virtude de atividades 

agropecuárias etc. Nenhuma menção à necessidade de aparelhar-se a fiscalização para 

tornar efetivo o respeito à legislação ambiental vigente. E o que é trágico, do ponto de vista 

dos estudiosos de Planejamento Ambiental: rigorosamente nenhuma menção aos objetivos 

expressos no Capítulo VIII da Agenda 21, ‘Integração entre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento na Tomada de Decisões’ e suas quatro áreas de programa: integração 

entre meio ambiente e desenvolvimento nos planos político, de planejamento e de manejo; 

criação de uma estrutura legal e regulamentadora eficaz; utilização eficaz de instrumentos 
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econômicos e de incentivos de mercado e outros; e estabelecimento de sistemas de 

contabilidade ambiental e econômica integrada487. 

A proposta do Plano Plurianual 2000-2003 concedeu maior destaque ao tema 

ambiental488. De fato, no documento ‘As orientações estratégicas do Presidente e o PPA’489, 

são apresentadas quatro ‘Opções Estratégicas’, sendo a segunda denominada ‘Promover o 

Desenvolvimento Sustentável voltado para a Geração de Empregos e Oportunidades de 

Renda’. Segundo o documento, “o desenvolvimento sustentável aparece como fundamento 

para o desenvolvimento continuado do País, sem prejuízo para gerações futuras, tanto nos 

aspectos econômicos quanto nas dimensões social, política e ambiental. Significa atingir 

níveis cada vez maiores de renda, inclusão social, democracia e qualidade de vida, sem 

que isto leve a exaustão dos recursos naturais.” São, ainda, apresentadas cinco ‘Agendas’, 

relativas a temas que “por sua abrangência e importância exigem mobilização de todo o 

Governo e devem ser observados na elaboração e na execução de todos programas 

governamentais”. A segunda é a ‘Agenda Ambiental’, que propõe-se a ir “muito além da 

preservação dos recursos naturais e da manutenção da qualidade de vida nas cidades”, 

preconizando a necessidade de que o desenvolvimento sustentável seja traduzido em “ações 

concretas, tratando o meio ambiente não só como uma fonte esgotável de recursos, como 

também um grande leque de oportunidades de alavancar o desenvolvimento em áreas 

como o ecoturismo, manejo racional de recursos naturais, biotecnologia, energia limpa, 

manejo integrado de bacias hidrográficas etc.”.  

O PPA - 2000, alcunhado pelos publicitários do governo como ‘Avança Brasil’, 

anuncia investimentos para o “desenvolvimento ambiental” no montante de R$ 15,8 bilhões 

em oito anos. Registre-se, primeiramente, que o horizonte do PPA é de quatro anos e não 

oito; e, ainda que os investimentos públicos na área ambiental no período 1995-1998 não 

ultrapassaram R$ 306 milhões, conforme apresentado na Tabela A-I-6, na seção seguinte, o 

que justifica algum ceticismo quanto à efetivação dessas propostas. De todo modo, já é um 

avanço retórico a afirmação de que “pela primeira vez no Brasil, a conservação do meio 

ambiente é vista não como uma restrição aos investimentos, mas sim como um amplo leque 

                                                 
487 Cf. Capítulo IV, subseção 4.1.4. 
488 Enviada ao Congresso Nacional em setembro de 1999. 
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de oportunidades de negócio”. Os “empreendimentos nacionais” associados à área 

ambiental no PPA - 2000 são os seguintes: 

- Programa Nacional de Diversidade Biológica (Pronabio) 

- Programa Nacional de Educação Ambiental (PNEA) 

- Consolidação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

- Programa-Piloto de Proteção às Florestas Tropicais II (PPG-7-II) 

- CDM (Clean Development Mechanism) - Convenção do Clima 

- Programa Nacional de Gerenciamento Costeiro (Gerco) 

- Programa Nacional do Meio Ambiente II (PNMA-II) 

- Reciclagem e Gestão de Resíduos Sólidos 

- Programa Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

- Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona 

Econômica Exclusiva 

- Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata Atlântica 

- Incentivo à Certificação Ambiental Voluntária e à Auto-Regulação 

Entre os programas destacados sob o título ‘Melhorar a gestão ambiental’, 

registram-se: Nossos Rios - Paraíba do Sul, São Francisco e Araguaia-Tocantins ; Proágua 

– Gestão; Florestar; Prevenção e Combate a Desmatamentos, Queimadas e Incêndios 

Florestais; Pantanal; Zoneamento Ecológico-Econômico; e Qualidade Ambiental. 

Como se percebe, o desenvolvimento de instrumentos de contabilidade ambiental 

para ampliar a inserção da variável ambiental no centro de decisões da política econômica e 

de desenvolvimento não é contemplado em nenhum desses programas, limitando-se o 

programa Zoneamento Ecológico-Econômico a perseguir o mapeamento do território 

nacional, de forma a direcionar a ocupação e o desenvolvimento do País de forma 

sustentável. De outro lado, prossegue a retórica de associar o progresso da nação ao 

crescimento quantitativo do PIB. De igual modo, os projetos que mereceram maior 

                                                                                                                                                     
489 Disponibilizado na Internet no endereço: www.mpo.gov.br/PPA/orientacaopresi.htm  
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indicação de volume de recursos, particularmente na Amazônia, são os relativos a 

atividades associadas a elevados índices de degradação do meio ambiente, como a 

implantação de rodovias e a expansão da fronteira agropecuária490. 

A execução do PPA 2000-2003, especialmente na área ambiental, deverá merecer 

rigoroso acompanhamento, não somente dos congressistas e do TCU, mas de todos os 

setores da sociedade interessados em que o desenvolvimento seja sustentável para todos os 

brasileiros e não apenas para o capital. 

Lei de Diretrizes Orçamentárias 

A LDO desempenha importante função no sistema orçamentário nacional, a saber, 

constitui um elo de ligação entre o planejamento de mais longo prazo, expresso no PPA, e a 

programação orçamentária anual, fixada na LOA, possibilitando, de forma indireta mas 

efetiva, a participação do Congresso Nacional na elaboração da proposta orçamentária 

(Souto, 1998). 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999 é a Lei n.º 9.692/98, de 

27 de julho de 1998, que ‘Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 

de 1999 e dá outras providências’. Esse diploma, entre outras medidas: 

a) fixa as prioridades e as metas que terão precedência na alocação de 

recursos nos orçamentos para o exercício de 1999 (art. 2º); e 

 b) define a forma de apresentação pelo Poder Executivo do projeto de lei 

orçamentária, estabelecendo, ainda, a exigência da apresentação de anexos e 

demonstrativos, contendo análises, avaliações e informações complementares (art. 

3º). 

Tais exigências são bastante minuciosas, incluindo, por exemplo, os seguintes 

demonstrativos, análises e informações complementares491:  

                                                 
490 Cf. Revista ISTOÉ,  n.º 1566, de 06/10/1999, ‘Projeto Arrasa Brasil’.  
491 A maioria dessas exigências foi mantida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2.000 (Lei n.º 9.811, de 28 
de julho de 1999), acrescidas de diversas outras, nenhuma porém direcionada para objetivos de controle 
ambiental. 
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I - da evolução da receita do Tesouro Nacional, segundo as categorias 

econômicas e seu desdobramento em fontes, discriminando cada imposto e 

contribuição de que trata o art. 195 da Constituição Federal; 

II - da  evolução da despesa do Tesouro Nacional, segundo as categorias 

econômicas e grupo de despesa; 

III - do resumo das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos; 

IV - do resumo das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, por categoria econômica e origem dos recursos; 

V - da receita e da despesa, dos orçamentos fiscal e da seguridade social, 

isolada e conjuntamente, segundo categorias econômicas, conforme o Anexo I, da 

Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações; 

VI - das receitas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, de acordo com a classificação constante no Anexo III, da Lei no 

4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações; 

VII - das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo Poder e órgão, por grupo de despesa e fonte de recursos; 

VIII - das despesas dos orçamentos fiscal e da seguridade social, isolada e 

conjuntamente, segundo a  função, programa, subprograma e grupo de despesa; 

IX - dos recursos do Tesouro Nacional, diretamente arrecadados, nos 

orçamentos fiscal e da seguridade social, por órgão 

X - da  programação, referente à manutenção e ao desenvolvimento do 

ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal, ao nível de órgão, 

detalhando fontes e valores por categoria de programação;  

XI - dos recursos destinados à irrigação, nos termos do art. 42, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, por região; 

XII - do resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de 

investimento, segundo órgão, função, programa e subprograma; 
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XIII - análise da conjuntura econômica do País, com indicação do cenário 

macroeconômico para 1999, e suas implicações sobre a proposta orçamentária; 

XIV - resumo da política econômica e social do Governo; 

XV - avaliação das necessidades de financiamento do setor público federal, 

explicitando receitas e despesas, bem como indicando os resultados primário e 

operacional implícitos no projeto de lei orçamentária anual para 1999, os 

estimados para 1998 e os observados em 1997, evidenciando, ainda, a metodologia 

do cálculo de todos os itens computados nas necessidades de financiamento, com 

referência específica ao cálculo dos “juros reais por competência”;  

XVI - justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos 

principais agregados da receita e da  despesa; 

XVII - a discriminação dos subprojetos em andamento, cuja execução 

financeira, até 30 de junho de 1998, ultrapasse vinte por cento do seu custo total 

estimado, informando o percentual de execução e o custo total acima referidos, 

observado o que estabelece o art. 18; 

XVIII - os resultados correntes dos orçamentos fiscal e da seguridade 

social; 

XIX - os recursos destinados a eliminar o analfabetismo e universalizar o 

ensino fundamental, de forma a caracterizar o cumprimento do disposto no art. 60, 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional no 14, de 1996, detalhando fontes e valores por categoria 

de programação;  

XX - o detalhamento dos principais custos unitários médios, utilizados na 

elaboração dos orçamentos, para os  principais investimentos; 

XXI - a programação orçamentária, detalhada por subprojeto e 

subatividade, relativa à concessão de quaisquer empréstimos, destacando os 

respectivos subsídios, quando houver, no âmbito dos orçamentos fiscal e da 

seguridade social; 
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XXII - o detalhamento, por unidade orçamentária da administração pública 

federal que destine recursos para entidades de previdência fechada, do valor de 

suas contribuições a título de patrocinadores; 

XXIII - os gastos, por unidade da Federação nas áreas de assistência 

social, educação e desporto, habitação, saúde, saneamento e transportes, conforme 

informações dos órgãos setoriais, com indicação dos critérios utilizados para a 

regionalização dos gastos;  

XXIV - a memória de cálculo da estimativa de gasto com pessoal e encargos 

sociais e com o pagamento de benefícios previdenciários para o exercício de 1999; 

XXV - a memória de cálculo da estimativa das despesas com amortização e 

com juros e encargos da dívida pública mobiliária federal interna e externa em 

1999, indicando as taxas de juros, os deságios e outros encargos e os prazos 

médios de emissão, considerados para cada tipo e série de títulos; 

XXVI - a situação observada no exercício de 1997 em relação aos limites e 

condições de que trata o art. 167, inciso III, da Constituição Federal;  

XXVII - o efeito, por região, decorrente de isenções e de quaisquer outros 

benefícios tributários, indicando,  por tributo e por modalidade de benefício 

contido na legislação do tributo, a perda de receita que lhes possa ser atribuída, 

bem como os subsídios financeiros e creditícios concedidos por órgão ou entidade 

da administração direta e indireta com os respectivos valores por espécie de 

benefício, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 6º, da Constituição Federal; 

XXVIII - a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável 

para 1998 e a estimada para 1999, bem como a memória de cálculo dos principais 

itens de receitas, inclusive as financeiras, destacando as premissas básicas de seu 

comportamento no exercício de 1999; 

XXIX - a correspondência entre os valores das estimativas de cada item de 

receita, de acordo com o detalhamento a que se refere o inciso VI do § 1º deste 

artigo, e os valores das estimativas de cada fonte de recurso a que se refere o 

artigo 6º desta Lei; 
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XXX - dos montantes das receitas diretamente arrecadadas, por órgão, 

separando-se as de origem financeira das de origem não-financeira, utilizadas no 

cálculo das necessidades de financiamento do setor público federal a que se refere 

o inciso XVIII; 

XXXI - memória de cálculo das estimativas: 

 a) das receitas brutas administradas pela Secretaria da Receita 

Federal, destacando os efeitos da variação do índice de preços, das alterações da 

legislação e dos demais fatores que contribuam para as estimativas; 

 b) das receitas administradas pela Secretaria da Receita Federal, 

segundo as rubricas da lei orçamentária, calculadas a partir dos montantes 

estimados na alínea anterior; 

XXXII - a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder e total, 

executada nos últimos três anos, a execução provável em 1998 e o programado 

para 1999, com a indicação da representatividade percentual do total em relação à 

receita corrente e à receita corrente líquida, esta última tal como definida na Lei 

Complementar nº 82, de 23 de março de 1995;  

XXXIII - o custo médio  por beneficiário, por unidade orçamentária, por 

órgão e por Poder, dos gastos com: 

a) assistência médica e odontológica; 

b) auxílio-alimentação/refeição; 

c) assistência pré-escolar; 

XXXIV - os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos Grupos 

Natureza de Despesa (GND) “juros e encargos da dívida” e “amortização  da 

dívida”, da dívida interna e externa, realizados nos últimos três anos, sua execução 

provável em 1998 e o programado para 1999; 

XXXV - as necessidades de financiamento do setor público federal,  

implícitas no projeto de lei orçamentária anual para 1999, resultantes da execução 

provável em 1998, e  observadas em 1997, detalhando receitas e despesas de modo 
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a expressar os resultados primário e operacional, com a indicação dos  dados e 

das metodologias utilizados na apuração desses resultados, para cada ano, com 

referência específica ao cálculo dos juros nominais e reais, nos conceitos de caixa 

e competência; 

Não há, portanto, nenhuma referência ao patrimônio ambiental, à sua exaustão ou 

degradação. O mesmo ocorre na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2000. Tal omissão 

reflete, em meu ponto de vista a dissociação existente, para a maioria do Congresso, entre 

as áreas ambiental e econômica. O extenso rol de exigências feitas ao Poder Executivo 

indica a preocupação dos congressistas, além das questões técnicas e contábeis, de que a 

administração preste contas de seus compromissos relativos à educação, à irrigação, à 

previdência, à assistência social, à educação e desporto, à habitação, à saúde, ao 

saneamento e aos transportes, sem contudo incluir a questão ambiental. É, sem dúvida, 

paradoxal, falar-se em desenvolvimento sustentável sem dispor, nos principais diplomas 

legais referentes ao planejamento das ações governamentais, de nenhum indicador que 

permita avaliar-se a sustentabilidade do desenvolvimento almejado. 

Na seção A-3 serão comentadas as avaliações pelo Congresso e pelo Tribunal de 

Contas da União dos objetivos e metas previstos em planos e leis orçamentárias anteriores.  

Na próxima seção, será examinada a evolução recente da execução orçamentária na 

área ambiental. Afinal, como oportunamente assinalaram Margulis e Gusmão (1997): 

“Os recursos financeiros disponíveis nos diferentes períodos - que em 

grande medida determinam o nível de qualidade e comprometimento da equipe 

técnica - podem ser considerados tanto um fator determinante quanto um bom 

indicador do desempenho da instituição.”  
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A-I.2 Evolução recente da execução orçamentária na área 

ambiental 

Conforme exposto no comentário acerca das políticas ambientais implícitas492, o 

meio ambiente pode ser afetado de inúmeras maneiras na definição de despesas públicas 

para determinados programas, assim como na renúncia de receitas, por meio de subsídios 

para certas atividades. Nos limites desse Apêndice, cuidarei apenas da execução 

orçamentária na área ambiental stricto sensu. 

Identificam-se no Orçamento Geral da União de 1999493 os seguintes órgãos e 

unidades orçamentárias relacionados com a execução da política ambiental: 

MMA - Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da 

Amazônia Legal494. 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis. 

FNMA - Fundo Nacional de Meio Ambiente. 

A rigor, somente o Ministério é considerado um órgão, Código 44000, e todos - 

MMA, IBAMA e FNMA - são unidades orçamentárias495 a ele vinculadas, cujos códigos 

respectivos são 44101, 44201  e 44901. 

Ademais, pode ser mencionado o FDD, Fundo de Defesa de Direitos Difusos496, 

cuja finalidade, comentada no Capítulo II, é a reparação dos danos causados ao meio 

ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, 

                                                 
492 Cf. Capítulo I, nota 30. 
493 Lei n.º 9.789, de 23 de fevereiro de 1999. 
494 Como visto, no Capítulo II, na subseção 2.1.4, a Medida Provisória n.º 1.795, datada de 1º de janeiro de 
1999, transformou-o em Ministério do Meio Ambiente. A execução orçamentária, todavia, continuou a 
utilizar o nome anterior, constante da LOA. A posterior reformulação administrativa de julho de 1999 (MPV 
n.º 1.911-8, de 29 de julho de 1999) retirou atribuições do MMA, mantendo-lhe a denominação. 
495 Conforme o art. 14 da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, que ‘Estatui Normas Gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do 
Distrito Federal’, constitui uma unidade orçamentária o agrupamento de serviços subordinados ao mesmo 
órgão ou repartição a que serão consignadas dotações próprias. Trata-se da unidade executora dos projetos 
e/ou atividades governamentais. 
496 Unidade Orçamentária de Código 30905, vinculada ao Ministério da Justiça. 
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paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. 

Contudo, naquele Capítulo, na subseção 2.3.2, descreveu-se que na execução orçamentária 

do FDD entre 1995 e 1999, nenhum centavo de real foi utilizado497. 

Impende acentuar-se que, freqüentemente, a vontade legislativa, expressa na 

hierarquização de prioridades efetuada mediante a concessão de maiores ou menores 

dotações orçamentárias para essa ou aquela área de atuação administrativa, é subvertida 

pelo Poder Executivo por ocasião da execução orçamentária efetiva498. Alhures499, tive a 

oportunidade de demonstrar como determinadas regiões e determinados programas de ação 

governamental são ostensiva e profundamente privilegiados ou prejudicados, ante a 

cumplicidade ou inércia do próprio Parlamento. Os dados apresentados na Tabela II - 4500 

testemunham que, embora as leis orçamentárias houvessem previsto as autorizações para 

aplicação de recursos no FDD, nada foi realizado e, no exercício seguinte, o procedimento 

voltaria a se repetir. 

A Tabela A-I - 1 apresenta a execução orçamentária por Programas de Trabalho - 

PTs das Unidades Orçamentárias - UOs da área ambiental em 1998 

                                                 
497 Em 1999, essa informação diz respeito à execução orçamentária até 13 de novembro. 
498 Uma introdução a esse debate encontra-se em Giacomoni (1997). Uma apresentação mais elaborada consta 
de Guardia (1997). Esse autor, criticando a flexibilidade concedida ao Poder Executivo na gestão 
orçamentária, assinala que “além de desfigurar a lei orçamentária, a administração do caixa pode, também, 
alterar as já precárias prioridades de gasto avalizadas pelo Poder Legislativo”. Outra grave distorção 
apontada na prática orçamentária recente diz respeito à superestimação de receitas. 
499 Cf. Lima (1997a), Lima (1997b), Lima (1998a) e Lima (1998b). 
500 Cf. Capítulo II, subseção 2.3.3. 
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Tabela A-I - 1 - Execução orçamentária por PTs das UOs da área ambiental em 1998 

(em R$) 

Programas de Trabalho MMA IBAMA FNMA 

Administração, Administração Financeira e 
Planejamento Governamental 

112.299.187 221.411.196 - 

Preservação de Recursos Naturais Renováveis 2.925.962 25.177.712 3.461.840 

Proteção ao Meio Ambiente 105.840.626 6.605.336 - 

Recursos Hídricos 390.508.451 - - 

Outros 1.057.665 17.939.490 - 

Previdência 416.546 74.079.432 - 

Total 613.048.418 345.213.166 3.461.840 
 

Observando-se a execução orçamentária do MMA em 1998, verifica-se que mais 

recursos foram aplicados nas funções ‘Administração’ e ‘Administração Financeira’ e 

‘Planejamento Governamental’ do que em ‘Proteção ao Meio Ambiente’. Os gastos 

relacionados a ‘Recursos Hídricos’, representaram 64 % do total, uma parcela majoritária 

das aplicações do órgão. Obedecendo a lógicas tipicamente clientelistas, controladas pelos 

caciques políticos conservadores do Nordeste, dificilmente tais despesas relacionam-se com 

a defesa do meio ambiente ou com um projeto de desenvolvimento sustentável501. Apenas 

18 % foram aplicados em projetos e atividades tipicamente relacionados com a proteção 

ambiental. De igual maneira, no mesmo exercício, no IBAMA, de um total de R$ 

345.213.166,00, nada menos que R$ 221.411.196,00, ou seja 64 %, foram destinados à 

função ‘Administração’. Ainda assim, a instituição apresenta problemas crônicos de 

pessoal, como o relatado em matéria acerca de auditoria operacional realizada pelo controle 

interno nos Parques Nacionais, em que verificou-se a presença de apenas 1 (um) servidor 

para executar todas as atividades ligadas à preservação ambiental dos 2,7 milhões de 

                                                 
501 A presença decisiva de grupos de interesse econômicos, em especial as grandes empreiteiras, no processo 
orçamentário brasileiro tem sido objeto de várias análises, tais como: ‘Os donos do Congresso – a farsa na 
CPI do Orçamento’, de G. Krieger, F. Rodrigues e E. C. Bonassa, 1994, São Paulo, ed. Ática; ‘Em nome das 
‘bases’: política, favor e dependência pessoal’, de M. O. Bezerra, 1999, Rio de Janeiro, Relume-Dumará; ‘A 
República dos padrinhos: chantagem e corrupção em Brasília’, de Gilberto Dimenstein, 2ª edição, 1988, São 
Paulo, Brasiliense; e ‘A economia política da corrupção: o escândalo do orçamento’, de Marcos Fernandes 
Gonçalves da Silva, 1995, São Paulo, EAESP-FGV, Série Relatórios de Pesquisa n.º 03/1995. 



318 

hectares do Parque Nacional do Jaú, no Estado do Amazonas, a maior área de preservação 

federal do país (Domínio Público, 1999). 

Segundo a estrutura da classificação funcional-programática502, cada função é 

dividida em programas que se desdobram em subprogramas. Esses dividem-se em projetos 

a atividades.  

As funções, para Giacomoni (1992), são “constituídas pela divisão, em grandes 

linhas, das áreas de atuação do governo”. Programas e subprogramas descrevem os 

objetivos gerais e parciais que a administração deseja atingir com a execução orçamentária. 

De acordo com o projeto do PPA-2000, programa é a unidade básica de planejamento e 

gestão do Plano Plurianual, composta por um conjunto articulado de ações que se traduzem 

em bens e serviços ofertados diretamente à sociedade e que concorrem para um objetivo 

comum visando dar solução a um problema ou atender a uma demanda da sociedade. Já na 

Lei n.º 9.811, de 28 de julho de 1999, a LDO de 2.000, programa é o instrumento de ação 

governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por 

indicadores estabelecidos no plano plurianual503. Projeto é definido como um instrumento 

de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um conjunto de 

operações limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão 

ou o aperfeiçoamento da ação do governo. Por sua vez, atividade é conceituada como um 

instrumento de programação para alcançar os objetivos de um programa, envolvendo um 

conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta 

um produto necessário à manutenção da ação do governo. 

De modo que, para o objetivo deste estudo, mais revelador que o acompanhamento 

segundo uma classificação institucional, é verificar a evolução da execução, segundo a 

classificação funcional-programática. Outra vantagem de acompanhar-se ao longo de um 

período a execução orçamentária pelos PTs em vez de pelos órgãos é que esses são 

extintos, fundidos e modificados com maior freqüência, ao sabor das injunções da 

conjuntura política. São os seguintes os Programas de Trabalho – PTs e Subprogramas - 

                                                 
502 Portaria n.º 9, de 28 de janeiro de 1974, do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. 
503 Igual definição consta da Portaria n.º 42, de 14 de abril de 1999, do extinto Ministério de Orçamento e 
Gestão, que estabeleceu a descrição das funções e subfunções para vigorar a partir do exercício de 2.000. 
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SubPTs - e seus projetos e atividades - mais diretamente relacionados com a política 

ambiental. 

Programas de Trabalho  

017 Preservação dos Recursos Naturais Renováveis 

077 Proteção ao Meio Ambiente 

Subprogramas de Trabalho 

0059 Levantamento do meio ambiente 

0103 Proteção a flora e a fauna 

0104 Reflorestamento 

0106 Jardins botânicos e zoológicos 

0183 Programação especial 

0297 Regularização de cursos d’água 

0347 Produção industrial 

0456 Controle da poluição 

0458 Defesa contra inundações 

Os principais projetos e atividades relacionados com a área ambiental no ano de 

1998 foram:  

1244  Controle de enchentes e recuperação de vales e cidades 

2387 Meio ambiente - PNMA 

3043 Proteção às florestas tropicais 

3407 Conservação, recuperação e preservação de bacias hidrográficas 

3357    Programa Nacional  de Diversidade Biológica - PRONABIO 

4045 Proteção e conservação de ecossistemas 

4048 Fiscalização dos recursos ambientais 

4049 Controle e qualidade ambiental 
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4093 Manutenção do complexo de ecossistemas 

4945 Recuperação e estadualização da gestão dos sistemas de contenção de 

enchentes 

Registre-se que, embora cada função tenha associados programas típicos, e a mesma 

vinculação ocorra entre Programas e Subprogramas, o sistema permite combinações 

atípicas. Vale dizer, um determinado Subprograma poderá ser executado no contexto de um 

programa distinto de sua vinculação convencional, o mesmo ocorrendo com os programas 

em relação às funções504. Na execução orçamentária de 1998, por exemplo, o Subprograma 

‘Controle da poluição’ foi executado, além do PT 077 ‘Proteção ao Meio Ambiente’, com 

os PTs 010 ‘Ciência e Tecnologia’ e 053 ‘Recursos minerais’. De outro lado, determinados 

projetos, como por exemplo, o de Código 1244 ‘Controle de enchentes e recuperação de 

vales e cidades’, vinculado ao Subprograma 0458 ‘Defesa contra inundações’, foram 

associados a vários Programas: em 1995, ao PT 076 ‘Saneamento’; em 1996, ao PT 054 

‘Recursos Hídricos’505; e, a partir de 1996, ao PT 077 ‘Proteção ao Meio Ambiente’. 

As Tabela A-I - 2 e A-I - 3, a seguir, revelam os totais efetivamente gastos, em reais 

correntes, em cada Programa e Subprograma de Trabalho respectivamente. Foram 

considerados as despesas efetivamente liquidadas. Para 1999, foram utilizados os valores 

disponíveis até 13 de novembro. Todos os dados têm como fonte a Secretaria do Tesouro 

Nacional do Ministério da Fazenda, mediante consulta ao Sistema Integrado de 

Administração Financeira - SIAFI, por intermédio da página do Senado Federal na 

Internet506.  

                                                 
504 Item II da Portaria n.º 9, de 28 de janeiro de 1974, do extinto Ministério do Planejamento e Coordenação 
Geral. 
505 Todavia, toda a execução efetiva em 1996 foi vinculada ao PT 077 ‘Proteção ao Meio Ambiente’. 
506 Endereço: www.senado.gov.br.  
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Tabela A-I - 2 - Despesas Liquidadas em PTs na área ambiental (em R$) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Proteção ao Meio Ambiente 43.320.596 111.543.115 121.320.305 123.187.961 13.109.118 

Preservação dos Recursos 
Naturais Renováveis 

33.700.426 24.950.194 34.635.639 43.288.424 15.922.308 

Total 77.021.022 136.493.309 155.955.944 166.476.385 29.301.426 
 

Tabela A-I - 3 - Despesas Liquidadas em SubPTs na área ambiental (em R$) 

 1995 1996 1997 1998 1999507 

Levantamento do meio 
ambiente 

12.433.570 22.284.447 30.737.762 31.109.507 19.306.051 

Proteção a flora e a fauna 63.395.569 64.595.041 54.930.220 46.118.101 14.220.914 

Reflorestamento 3.678.426 3.320.134 3.920.166 624.923 1.359.023 

Jardins botânicos e 
zoológicos 

- - 2.903.346 2.925.943 1.819.856 

Programação especial508 6.334.507 27.380.065 15.269.764 13.893.015 2.610.455 

Regularização de cursos 
d’água 

26.670.529 57.739.673 111.361.663 109.395.179 61.530.150 

Produção Industrial509 771.795 809.750 - - - 

Controle da poluição 6.741.231 12.428.053 15.770.154 8.539.513 4.587.856 

Defesa contra inundações 1.699.150 22.619.048 62.503.167 72.368.817 - 

Total 121.724.777 211.176.211 297.396.242 284.974.998 105.434.305 
 

Verifica-se que em 1996 houve notável crescimento das despesas, particularmente 

em virtude da vinculação à área ambiental dos Subprogramas 0458 ‘Defesa contra 

inundações’ e 0297 ‘Regularização de cursos d’água’, com expressivas verbas. A partir de 

                                                 
507 Nesse ano, o Programa Proteção ao Meio Ambiente continha também a previsão do Subprograma 
Recuperação de Terras, Código 077 0459, para o qual a dotação orçamentária atingia R$ 712.800,00,  sendo 
que até 13 de novembro,  foram aplicados R$ 232.800,00. 
508 Considerados apenas os gastos ligados ao PT 077 Proteção ao Meio Ambiente. 
509 Idem. 
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1997, a evolução dos gastos na área ambiental é reduzida, com diminuição ou estagnação 

dos gastos em todos os Subprogramas, à exceção de ‘Defesa contra inundações’. 

Observa-se que o total das despesas efetuadas nos Subprogramas é superior ao das 

vinculadas aos Programas de Trabalho. Isso ocorre porque diversos Subprogramas tiveram 

projetos e atividades relacionados com outros Programas. Assim, em 1998, no 

Subprograma 0059 ‘Levantamento do meio ambiente’ os seguintes projetos e atividades 

estiveram vinculados ao Programa 009 ‘Planejamento Governamental’: 2457 ‘Coordenação 

e Manutenção do Sistema Nacional do Meio Ambiente’, 3357 ‘Programa Nacional da 

Diversidade Biológica – PRONABIO’, 4444 ‘Implantação da Política Integrada para a 

Amazônia Legal’, 4452 ‘Integração Econômico-Ambiental e Agenda 21’. Tais projetos e 

atividades foram responsáveis, naquele exercício, por 67 % das despesas consignadas no 

Subprograma 0059, cabendo outros 32 % para projetos e atividades relacionados ao 

Programa 010 ‘Ciência e Tecnologia’ e menos de 1 % relativos ao Programa 077 ‘Proteção 

ao Meio Ambiente’. Fenômeno semelhante ocorre com o Subprograma 0297 

‘Regularização de cursos d’água’ que no ano de 1998 teve mais de 85 % dos seus recursos 

aplicados no projeto 1267 ‘Construção e Recuperação de Açudes Públicos’, associado ao 

Programa 054 ‘Recursos Hídricos’. Somente esse projeto obteve em 1996, 1997 e 1998 

mais que o dobro dos recursos orçamentários do que todo o Programa 017 ‘Preservação dos 

Recursos Naturais Renováveis’. 

A Tabela A-I - 4, abaixo, apresenta a participação relativa dos diversos 

Subprogramas relacionados à área ambiental.  
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Tabela A-I - 4 - Participação dos Subprogramas relacionados à área ambiental 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Total 100 100 100 100 100 

Levantamento do meio ambiente 10,2 10,6 10,3 10,9 18,3 

Proteção a flora e a fauna 52,1 30,6 18,5 16,2 13,5 

Reflorestamento 3,0 1,6 1,3 0,2 1,3 

Jardins botânicos e zoológicos - - 1,0 1,0 1,7 

Programação especial 5,2 13,0 5,1 4,9 2,5 

Regularização de cursos d’água 21,9 27,3 37,4 38,4 58,4 

Produção Industrial 0,6 0,4 - - - 

Controle da poluição 5,5 5,9 5,3 3,0 4,4 

Defesa contra inundações 1,4 10,7 21,0 25,4 - 
 

Os dados acima expostos demonstram que, em 1995, o Subprograma 0103 

‘Proteção a flora e a fauna’ representava o segmento mais significativo dos gastos 

ambientais, com 52,1 %. Essa participação foi sendo reduzida até atingir 16,2 % em 1998 e 

13,5 % nos dados parciais de 1999. De outro lado, 0297 ‘Regularização de cursos d’água’  

tornou-se o Subprograma de maior relevância. 

Por sua vez, a Tabela A-I - 5 indica os percentuais efetivamente gastos, em relação 

ao Orçamento Geral da União. Registre-se que, a título de mera comparação de ordem de 

grandeza, após as duas linhas relativas aos PTs ‘Proteção ao Meio Ambiente’  e 

‘Preservação dos Recursos Naturais Renováveis’ foram apresentados os índices referentes 

às naturezas de despesa associadas à dívida pública brasileira510: ‘Juros e encargos da 

Dívida’ e ‘Amortização da Dívida’.  

                                                 
510 Uma outra abordagem acerca da relação entre a dívida externa brasileira e o meio ambiente, bem como o 
conceito da Dívida Ecológica serão apresentados no Apêndice II. 
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Tabela A-I - 5 - Percentuais efetivamente gastos em relação ao Orçamento da União 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Proteção ao Meio Ambiente 0,01 0,04 0,03 0,02 0,003 
Preservação dos Recursos 
Naturais Renováveis 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,004 

Juros e encargos da Dívida 5,48 6,73 5,37 6,16 9,61 

Amortização da Dívida 31,56 40,31 37,73 44,21 53,59 
 

Observa-se, desse modo, que, em relação aos gastos totais do Orçamento Geral da 

União, o “pico” de apenas 0,05 % foi atingido em 1996, reduzido a quase metade em 1998 

e a menos do que a quinta parte em 1999. Em contraste, os gastos com juros e encargos e 

com amortização da dívida evoluíram de 37,04 % das despesas orçamentárias federais em 

1995 para 50,37 % em 1998. Nesse ano, tudo o que foi gasto em proteção ambiental no país 

correspondeu a pouco mais de um dia e meio de gastos com juros e encargos ou a menos de 

seis horas das despesas incorridas com a amortização da dívida. 

A Tabela A-I - 6, a seguir, revela os totais efetivamente gastos em investimentos nos 

PTs  ‘Proteção ao Meio Ambiente’ e ‘Preservação dos Recursos Naturais Renováveis’, em 

reais correntes. 

Tabela A-I - 6 - Totais gastos em investimentos nos PTs  Proteção ao Meio Ambiente e 

Preservação dos Recursos Naturais Renováveis (em R$) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Proteção ao Meio Ambiente 17.545.535 66.966.767 87.727.902 92.748.321 7.536.934 

Preservação dos Recursos 
Naturais Renováveis 

7.612.933 6.139.250 5.030.472 22.337.736 509.740 

 

Constata-se, por conseguinte, que, dos gastos efetivos em proteção ambiental, 

significativa parcela corresponde a investimentos. O crescimento acentuado observado em 

1996 prende-se, a exemplo do visto com respeito à Tabela A-I - 2, à classificação na área 

ambiental dos Subprogramas ‘Defesa contra inundações’ e ‘Regularização de cursos 

d’água’, responsáveis por expressivos investimentos. 
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Por sua vez, a Tabela A-I - 7 indica os percentuais efetivamente gastos em 

investimentos, em relação ao total de investimentos do Orçamento Geral da União. 

Tabela A-I - 7 - Investimentos ambientais em relação aos investimentos totais do 

Orçamento Geral da União 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Proteção ao Meio Ambiente 0,32 1,17 1,17 1,12 0,37 

Preservação dos Recursos 
Naturais Renováveis 

0,13 0,11 0,07 0,27 0,03 

Total 0,45 1,28 1,24 1,39 0,40 
 

A evolução dos percentuais dos investimentos em proteção ambiental relativamente 

ao total de investimentos do Orçamento Geral da União indica que essa participação 

relativa é superior à dos gastos ambientais totais sobre o total do Orçamento Geral da 

União. O “pico” de ‘Proteção ao Meio Ambiente’ foi de 1,17 % em 1996 e o de 

‘Preservação dos Recursos Naturais Renováveis’ foi atingido em 1998, com 0,27 %.  

Em resumo, pode-se afirmar que tem sido mínima a participação das despesas com 

proteção ambiental no Orçamento Geral da União511.  

Tal fenômeno é reflexo da reduzida compreensão sobre a importância do tema pelos 

técnicos que coordenam o processo de elaboração orçamentária no Poder Executivo e pelas 

lideranças parlamentares dos principais partidos políticos. Essas tendem freqüentemente a 

ver as políticas ambientais como fontes de restrições: 

a) para os neoliberais e assemelhados, ao inibir novos investimentos e 

impor às empresas custos adicionais de proteção, caracterizam-se restrições à 

liberdade do mercado, aos lucros e ao crescimento econômico; 

b) para os soi-disant progressistas, pelos mesmos motivos, constituem-

se em restrições ao emprego dos trabalhadores; e, pelo fato de demandarem verbas 

                                                 
511 Esse fenômeno foi constatado em outras nações em desenvolvimento submetidas a severos programas de 
“ajuste estrutural”, de cunho neoliberal. Esse tema é debatido por Sheng (1996). 
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orçamentárias públicas escassas, trazem restrições à ampliação dos investimentos 

na “área social” tradicional (educação, saúde etc.). 

De certo modo, todos os segmentos do espectro político são afetados pelo que Gligo 

classificou de racionalidade de curto prazo: 

“A persistência da pobreza cria uma mentalidade de sobrevivência e essa, 

por sua vez, condiciona uma racionalidade de curto prazo que não conduz a 

investir-se para as gerações futuras.” 512 (Gligo, 1997) 

Examinando-se uma amostragem de 100 emendas apresentadas pelos parlamentares 

durante a tramitação da LOA de 1999 e aprovadas pelo Congresso, constata-se que os 

únicos itens da agenda ambiental a despertar efetivo entusiasmo dos legisladores foram os 

projetos ligados à canalização de córregos, rios e arroios (42 emendas), controle de 

enchentes (23 emendas), construções de cais e muros de arrimo (15 emendas) e contenção 

de encostas (6 emendas), provavelmente também merecedores do apoio das empreiteiras. 

Somente três emendas alocam recursos para a implantação de parques e reservas florestais, 

uma emenda para a proteção de florestas em São Paulo e uma emenda para a despoluição 

de uma lagoa também naquele Estado. 

As emendas aprovadas no Congresso Nacional contribuem também para aprofundar 

as distorções observadas na distribuição geográfica das verbas orçamentárias federais 

destinadas ao meio ambiente. Com efeito, estados de enorme extensão territorial e 

riquíssimos ecossistemas a serem protegidos como o Amazonas receberam, em 1998, 

menos verbas do PT 077 ‘Proteção ao Meio Ambiente’ do que o pequenino Alagoas (R$ 

862.500,00 e R$ 3.675.000,00, respectivamente). O Estado do Rio de Janeiro, sede de cinco 

importantes Parques Nacionais513 e diversas outras Unidades de Conservação, recebeu, 

naquele exercício e naquele PT, cerca de 17 % dos recursos aplicados em Sergipe, que não 

                                                 
512 No original: “La persistencia de la pobreza crea una mentalidad de sobrevivencia y ésta a su vez 
condiciona una racionalidad de muy corto plazo que no lleva a invertir para las futuras generaciones.” 
513 Itatiaia, Serra dos Órgãos, Tijuca, Serra da Bocaína e Restinga de Jurubatiba. Ademais, o Estado do Rio de 
Janeiro conta com as seguintes unidades de conservação federais: 4 Áreas de Proteção Ambiental, 1 Reserva 
Extrativista, 2 Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 1 Área de Preservação Permanente, 2 Reservas 
Biológicas, 2 Estações Ecológicas e 1 Floresta Nacional. São dezenas as unidades de conservação estaduais e 
municipais.  
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conta com nenhum Parque Nacional em seu diminuto território514 (R$ 538.750,00 e R$ 

3.200.000,00, respectivamente). Quanto à aplicação dos recursos no PT 017 ‘Preservação 

de Recursos Naturais Renováveis’, no ano de 1998, a Bahia foi contemplada com R$ 11,6 

milhões e os 7 estados das Regiões Sudeste e Sul, somados, não alcançaram R$ 1,1 milhão. 

Essas gritantes distorções são bastante reveladoras da ausência de políticas consistentes, de 

âmbito nacional, para a proteção ambiental. 

Outro elemento importante para a compreensão da mínima participação da área 

ambiental na distribuição das verbas públicas é a limitadíssima participação popular nos 

processos de elaboração e de acompanhamento da execução orçamentária. De modo geral, 

mesmo os grupos sociais populares mais ativos na organização de suas lutas 

reivindicatórias e eficientes na pressão sobre a administração pública consideram os temas 

orçamentários demasiado áridos e técnicos, insuscetíveis de mobilizar suas bases. De forma 

contrária comportam-se os grupos de pressão empresariais, cientes de que a lei 

orçamentária é privilegiado instrumento de controle político. Não obstante as várias, bem 

intencionadas e meritórias experiências de criarem-se, principalmente no nível municipal, 

modelos de “Orçamentos Participativos”, a intervenção efetiva dos cidadãos e das 

organizações da sociedade civil é não só muito limitada em número como, geralmente, 

também em qualidade de participação. Em 1995, critiquei o “orçamento clandestino” do 

Estado do Rio de Janeiro, revelando que, ante a indiferença quase absoluta dos meios de 

comunicação e o conseqüente desconhecimento da opinião pública, diversos vícios 

marcaram a aprovação da LOA de 1995, inclusive barganhas para a criação de cargos 

comissionados, desrespeito a preceitos constitucionais relativos à apresentação das 

propostas dos Poderes etc. (Lima, 1995a). 

Schneider e Volkert (1999) desenvolvem uma análise acerca das dificuldades para o 

estabelecimento de políticas ambientais e para a sua efetiva execução nas democracias 

representativas. Examinando sob a ótica do ‘Public Choice’ o comportamento maximizador 

das utilidades de  “eleitores”, “políticos”, “grupos de interesse” e “burocratas”, os autores 

concluem que tal comportamento prejudica a adoção de políticas ambientais sempre que 

                                                 
514 O Estado de Sergipe somente dispõe da Reserva Biológica de Santa Isabel e da Estação Ecológica de 
Itabaiana. 
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essas entrem em contradição com interesses econômicos poderosos. Ademais, como as 

gerações futuras não têm o direito de voto, freqüentemente medidas que asseguram a 

sustentabilidade não são consideradas. 

Um sintoma alvissareiro, contudo, foi a inclusão na Portaria n.º 42, de 14 de abril de 

1999, do extinto Ministério de Orçamento e Gestão, pela primeira vez, de uma função 

denominada ‘Gestão Ambiental’, código 18, e das subfunções 541 ‘Preservação e 

Conservação Ambientais’, 542 ‘Controle Ambiental’, 543 ‘Recuperação de Áreas 

Degradadas’, 544 ‘Recursos Hídricos’ e 545 ‘Meteorologia’.  

Infelizmente, permanece grande a distância entre os gastos públicos com a 

preservação ambiental e os prejuízos ao patrimônio nacional advindos da destruição do 

meio ambiente. A situação é ainda mais grave quando se considera a observação de 

Maimon (1992a): 

“... as iniciativas mais significativas na implantação da política ambiental 

têm se pautado exclusivamente nos instrumentos de controle e comando, excluindo 

os instrumentos econômicos. Assim, há uma forte dependência de recursos 

orçamentários que são cada vez mais restritos em função da recessão atravessada 

na década de oitenta. Os instrumentos adotados têm forte vocação para questões 

decorrentes da poluição industrial, reforçando o caráter corretivo - ‘poluir para 

depois despoluir’- em detrimento do preventivo.” 

A-I.3  A reduzida efetividade dos controles existentes no que 

concerne ao meio ambiente 

o acompanhamento do PPA 1996-1999 

O Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão515 disponibilizou em sua página 

na Internet516, relatórios parciais de acompanhamento da execução do PPA. Examinando-se 

os dados relativos à temática do meio ambiente nos relatórios de 1997 e 1998, constata-se o 

caráter meramente burocrático desses documentos. De fato, há muito poucas considerações 

                                                 
515 Nome adotado a partir da Medida Provisória n.º 1.911-8, de 29 de julho de 1999. 
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de ordem qualitativa e pode-se mesmo inferir o pressuposto de que os leitores dos relatórios 

de um exercício não terão em mãos os precedentes. Assim, não se menciona, no relatório de 

1998, que foram reduzidos, em relação a 1997, os recursos aplicados em controle da 

poluição, proteção à flora e à fauna, desenvolvimento da pesca, promoção agrária e 

programação especial para a Amazônia, registrando-se pequeno aumento apenas para as 

ações de levantamento do meio ambiente. A tônica é sempre orientada para uma visão 

positiva dos resultados: “O Governo atingiu a maioria das metas esperadas para 1997 ...” 

etc. Contudo, tais metas não são claramente apresentadas para confronto com os resultados 

alcançados.  

O Congresso, a quem compete fiscalizar a execução do PPA, não exige, como visto 

na seção A-I.1, que as propostas de LOAs estejam acompanhadas de demonstrativos e 

indicadores de desempenho versando sobre a gestão ambiental. O debate parlamentar 

concentra-se nos gastos a serem propostos para os exercícios futuros, despertando escasso 

interesse dos congressistas e da imprensa o exame da efetividade da execução das propostas 

aprovadas nos exercícios anteriores. Inexistem, como observa Guardia (1997), avaliações 

acerca da produtividade e eficácia do gasto público. Assim, no que concerne à área 

ambiental, a avaliação do PPA fica limitada a esses lacônicos e auto-complacentes 

relatórios do Poder Executivo.  

os Relatórios e Pareceres Prévios do Tribunal de Contas da União sobre as 

Contas do Governo 

As Contas do Governo consistem nos Balanços Gerais da União e no relatório do 

Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo sobre a execução dos 

orçamentos referidos no art. 165, § 5º, da Constituição: o orçamento fiscal, o orçamento de 

investimento nas empresas de cujo capital a União participe majoritariamente com direito a 

voto, e o orçamento da seguridade social. Esse relatório contém informações sobre as 

atividades não só do Poder Executivo, como também daquelas desenvolvidas pelos Poderes 

Legislativo e Judiciário, Ministério Público e Advocacia Geral da União. 

                                                                                                                                                     
516 Endereço: www.mpo.gov.br.  
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Conforme explica a ex-Ministra Elvia Lordello Castello Branco, o Relator das 

Contas do Governo não se atém só aos elementos que lhe são remetidos pelo órgão de 

controle interno, podendo solicitar esclarecimentos e determinar às unidades competentes 

as pesquisas que entender necessárias à realização do seu trabalho (Branco, 1997). 

Ademais, acrescenta, “o relatório que antecede o parecer prévio deve conter, além de 

informações sobre a observância das normas que regem a execução dos orçamentos 

federais e o cumprimento dos programas nele previstos, dados que permitam examinar o 

reflexo da administração financeira e orçamentária federal no desenvolvimento econômico 

e social do país”. O Relatório e o Parecer Prévio constituem-se “numa avaliação global dos 

gastos públicos e numa apreciação do desempenho da máquina administrativa, já que o 

julgamento da regularidade das contas dos administradores públicos e demais 

responsáveis por órgãos e entidades dos Três Poderes ocorre mediante as respectivas 

tomadas ou prestações de contas” (Santos, 1996). 

Em 1995, o Relator das Contas do Governo, Ministro Homero Santos, definiu como 

merecedores de especial análise os temas da reforma agrária, do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador – FAT, do Programa Nacional de Desestatização – PND, da pobreza no país, 

do MERCOSUL, das empresas estatais e do Fundo Social de Emergência – FSE. Não 

houve menção à política ambiental, exceto na referência obrigatória à execução 

orçamentária do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 

Legal. O Parecer Prévio apresentou sete ressalvas às contas, não obstante recomendar a sua 

aprovação (Santos, 1996). Tais ressalvas diziam respeito ao insatisfatório gerenciamento do 

fluxo financeiro dos financiamentos de projetos junto a organismos internacionais 

multilaterais; à contratação de servidores públicos na qualidade de consultores, recebendo 

remuneração em duplicidade; ao não-cumprimento da exigência de aplicação mínima de 

recursos destinados à irrigação na Região Centro-Oeste; ao descumprimento de dispositivos 

da LDO; à inobservância por dezessete empresas estatais dos respectivos tetos globais 

estabelecidos na LOA; à infringência do preceito constitucional que determina prioridade 

ao atendimento das necessidades do ensino fundamental; e à não discriminação dos Restos 

a Pagar processados. 

No relatório acerca das Contas do Governo de 1996, o Ministro Paulo Affonso 

Martins de Oliveira analisou com maior destaque os seguintes temas: reforma 
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administrativa, reforma da previdência, reforma tributária e fiscal, Programa Nacional de 

Desestatização, política social do governo, Plano Plurianual e recursos internacionais. 

Aquele documento (Oliveira, 1997) propõe oito recomendações, relativas a: prioridade ao 

ensino fundamental na aplicação de recursos destinados à educação; observância pelas 

empresas estatais do limite de despesas fixados no orçamento; observância dos limites 

constitucionais de aplicações na irrigação nas regiões Nordeste e Centro-Oeste; correção de 

falhas no planejamento orçamentário; mudança nos procedimentos do Banco Central com 

respeito às operações do PROER no sentido de dar-lhes maior transparência; agilização da 

cobrança dos créditos da Dívida Ativa da União; especificação do destino dos recursos 

provenientes das privatizações; e apuração de irregularidades relacionadas ao PROER. Não 

obstante, o Parecer Prévio foi no sentido da aprovação das Contas. 

O Relator das Contas do Governo no exercício de 1997, Ministro Humberto Souto, 

escolheu como temas de especial interesse em seu relatório a política e ação social do 

governo, as áreas de infra-estrutura, os financiamentos externos, a dívida pública federal 

interna, a carga tributária nacional e o Programa Nacional de Desestatização. O Parecer 

Prévio propôs a aprovação das Contas, incluindo as seguintes recomendações: reavaliação 

do Programa Nacional de Agricultura Familiar – PRONAF; introduzir alterações na 

contabilização dos gastos com irrigação; aperfeiçoamento da cobrança da Dívida Ativa; 

maior destinação de recursos na área da saúde para ações de natureza preventiva; e adoção 

de cuidados pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN com respeito à inclusão das 

variações patrimoniais da administração indireta e de notas explicativas para números não 

coincidentes (Souto, 1998). 

No exame das Contas do Governo da República relativas ao exercício de 1998, o 

Relator, Ministro Bento José Bugarin, propôs que a aprovação pelo Congresso Nacional 

contivesse, além das costumeiras recomendações, um conjunto de ressalvas, a seguir 

reproduzidas: 

“a) não-observância, a exemplo do ocorrido no exercício de 1997, no 

exercício de 1998, do disposto no art. 42 do ADCT, que determina a aplicação de 

50% (cinqüenta por cento) dos recursos destinados à irrigação na região Nordeste 
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e 20% (vinte por cento) na região Centro-Oeste. Do total de recursos aplicados, 

apenas 8,2% foram destinados à região Centro-Oeste; 

b) extrapolação, por várias empresas estatais, dos limites das dotações 

autorizadas na Lei Orçamentária Anual, sendo que a Telamazon Celular, a Telpe 

Celular e a Braspetro Oil Services Company excederam os dispêndios autorizados 

em 38%, 24% e 17%, respectivamente; 

c) ausência no demonstrativo que deve acompanhar o projeto de lei 

orçamentária dos subsídios implícitos nos contratos de refinanciamento das 

dívidas estaduais, contrariando, assim, o disposto no § 6º do art. 165 da 

Constituição Federal;  

d) não-destinação do produto da arrecadação da CPMF integralmente  à 

fonte 155 – CPMF, pela qual os correspondentes recursos são repassados ao 

Fundo Nacional de Saúde, sendo que parte da arrecadação foi alocada ao Fundo 

de Estabilização Fiscal (Fonte 199),  contrariando o disposto na Emenda 

Constitucional n.º 12, de 16/08/96, que dispôs que o produto da arrecadação 

daquela Contribuição seria “destinado integralmente ao Fundo Nacional de 

Saúde, para financiamento das ações e serviços de saúde”; não obstante, há que 

se esclarecer que uma parcela de recursos classificada na fonte 199 foi alocada 

ao Ministério da Saúde e a órgãos a ele vinculados; 

e) ausência nas notas explicativas e no relatório da STN de informações 

suficientes acerca dos fatos que influenciaram o aumento do saldo da conta 

Resultado Acumulado em R$ 61,1 bilhões.” (Bugarin, 1999a) 

Os temas merecedores de especial análise pelo Relator foram: assunção da Dívida 

Estadual pela União; empréstimos e financiamentos internacionais; a CPMF - Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira; o Programa Nacional de Desestatização; os 

programas das Áreas Social e de Infra-estrutura do Governo; o FUNDEF – Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério; 

as Instituições Federais de Ensino Superior – IFES; a Carga Tributária Nacional; e 
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Indicadores Sociais e Renda Mínima. Tais ressalvas, no entanto, não prejudicaram a 

aprovação daquelas Contas pelo Congresso Nacional.  

Todos esses elementos indicam que a gestão ambiental não tem sido objeto de 

análise mais destacada no contexto da avaliação geral do desempenho governamental517. De 

fato, em nenhum dos quatro últimos exercícios o meio ambiente mereceu exame mais 

detido no Relatório sobre as Contas do Governo, tampouco tendo gerado qualquer 

recomendação ou ressalva constante do Parecer Prévio remetido ao Poder Legislativo. 

Ressalte-se, também, que, entre as diretrizes para apreciação das Contas do Governo da 

república referentes ao exercício de 1999, aprovadas pela Decisão n.º 187/99 – Plenário 

(Ata n.º 13/99), os temas merecedores de especial análise são: o Programa Nacional de 

Desestatização; os projetos financiados com recursos externos junto a organismos 

multilaterais de crédito e agências governamentais estrangeiras; a Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira – CPMF; as ações sociais do governo com ênfase para os 

programas executados pelo Ministério da Educação e do Desporto, o Fundo de Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, o 

Sistema de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, as Instituições Federais de Ensino 

Superior; e a carga tributária nacional.  

Conclusões e propostas 

Deve-se alertar para o risco de que a pouca materialidade relativa do orçamento 

dedicado à área ambiental possa justificar um desestímulo à atuação do Tribunal de Contas 

da União no campo da gestão ambiental. Essa materialidade deve ser avaliada 

considerando-se a dimensão do patrimônio ambiental brasileiro. 

Os elementos apresentados nesse Apêndice conduzem à sugestão para que o Poder 

Executivo, por iniciativa própria, por determinação do Congresso Nacional ou por 

recomendação do Tribunal de Contas da União, inclua nos Planos Plurianuais recursos 

destinados ao desenvolvimento e à implantação de programas de pesquisa e 

desenvolvimento da Contabilidade Ambiental no país, de modo a dimensionar 
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economicamente o patrimônio ambiental brasileiro, contribuindo para o aprimoramento de 

sua gestão. 

Sugere-se, também, que o Congresso Nacional inclua, em futuras LDOs, a exigência 

de que os projetos de LOAs sejam acompanhados de relatórios e demonstrativos com 

informações relevantes acerca da gestão do patrimônio ambiental brasileiro.  

Finalmente, seria desejável que o MMA fosse considerado um “Ministério forte” e 

incluído no contexto da “área econômica”.  

 

Em síntese, no Apêndice I: 

a) Examinando-se a evolução recente da execução orçamentária da 

administração pública federal na área ambiental,  

concluiu-se que tem sido mínima a participação das despesas com proteção 

ambiental no Orçamento Geral da União, bem como que não há políticas 

consistentes, de âmbito nacional, para a proteção ambiental; 

b) Examinando-se os Relatórios de acompanhamento da execução do PPA 

e os Relatórios e Pareceres Prévios do Tribunal de Contas da União sobre as Contas 

do Governo da República, 

concluiu-se que a gestão ambiental não tem sido objeto de análise mais 

destacada no contexto da avaliação geral do desempenho governamental; 

c) Considerando que a pouca materialidade relativa do orçamento dedicado 

à área ambiental pode propiciar um efeito de desestímulo à atuação do TCU no 

campo da gestão ambiental, 

concluiu-se que a materialidade deve ser avaliada considerando-se a 

dimensão do patrimônio ambiental brasileiro e não as dotações destinadas à sua 

preservação; 

                                                                                                                                                     
517 Ressalve-se, contudo, a crescente atuação do Tribunal de Contas da União na área ambiental, como 
testemunham as sucessivas auditorias mencionadas no Capítulo I, subseção 1.4.3 (Decisões n.º 175/1998 - 2ª 
Câmara, Ata n.º 24/98; n.º 574/99 - Plenário, Ata n.º 38/99; e n.º 651/99 – Plenário, Ata n.º 42/99). 
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d) Recomendou-se, ainda: 

1. a inclusão nos Planos Plurianuais de recursos destinados ao 

desenvolvimento e à implantação de programas de pesquisa e desenvolvimento 

da Contabilidade Ambiental no país, de modo a dimensionar economicamente o 

patrimônio ambiental brasileiro, contribuindo para o aprimoramento de sua 

gestão; 

2. a inclusão, em futuras LDOs, da exigência de que os projetos de 

LOAs sejam acompanhados de relatórios e demonstrativos com informações 

relevantes acerca da gestão do patrimônio ambiental brasileiro; e 

3. a conceituação do MMA como um Ministério da “área econômica”, 

com assento nos principais fora de decisão da política econômica. 
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Apêndice II 

O Tribunal de Contas da União e a Contabilidade 

Ambiental da Dívida Ecológica 

 “A preservação da floresta amazônica é uma tarefa 

coletiva para a qual todos podem colaborar. O inaceitável é a 

insensatez de fazer dessa salvação um logro espoliativo.” 

(Darcy Ribeiro, 1991) 

 

A-II.1 A Dívida Externa brasileira 

Segundo o Relatório de Atividades do Banco Central do Brasil - BACEN, a dívida 

externa brasileira atingiu US$ 200 bilhões em 1997 (BACEN, 1998). Naquele exercício 

foram despendidos cerca de US$ 14,1 bilhões no pagamento de juros e encargos da dívida 

externa. Esse valor é significativamente superior à soma de todos os investimentos públicos 

federais que não ultrapassaram R$ 5,1 bilhões. Se considerar-se que também foram 

consumidos outros R$ 15,9 bilhões com os juros e encargos da dívida interna, cujos títulos 

em boa medida pertencem a investidores internacionais, ter-se-á uma aproximação do 

extraordinário custo que essa dívida tem imposto à nação brasileira. 

origem histórica 

A origem da dívida externa brasileira remonta à nossa Independência. O minucioso 

estudo feito por Jacob Cavalcanti, por ocasião do Centenário da Independência descreve 

cada passo dessa trajetória (Cavalcanti, 1923). 

O primeiro empréstimo externo foi autorizado por Decreto de 5 de janeiro de 1824. 

O valor foi de 3 milhões de libras esterlinas, pelo prazo de 30 anos, com juros de 5 % a.a. e 

oferecendo como garantias as rendas de todas as alfândegas do Brasil. Novos empréstimos 
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foram contraídos com a banca inglesa em 1829, 1839, 1843 e 1852518. Esse último, no valor 

de 1.040.600 libras esterlinas, pelo prazo de 30 anos e juros de 4,5 % a.a., foi destinado “a 

solver os encargos decorrentes do emprestimo externo contrahido pelo Governo Portuguez 

na praça de Londres, em 1823, e que, em virtude de convenção, ficou a cargo do Brasil” 

(Cavalcanti, 1923). A convenção citada é o Tratado de 29 de agosto de 1825, pelo qual 

Portugal reconheceu nossa independência, sob a condição de que o Brasil pagasse os juros 

e o principal da dívida que a Metrópole realizara para combatê-la519.  

Registre-se que todos esses empréstimos foram destinados a financiar o déficit 

público corrente, isto é, não corresponderam a nenhum investimento efetivo. Isso só veio a 

ocorrer em 1858, com um empréstimo destinado a financiar o prolongamento da Estrada de 

Ferro Dom Pedro II. 

No ano seguinte, em 1859, completando-se o prazo de 30 anos do empréstimo de 

1829, realizou-se a primeira operação de “rolagem” da dívida externa520. Novos 

empréstimos ocorreram em 1860 e 1863. A Guerra do Paraguai exigiu novo aporte de 

recursos em 1865.  

Em seu estudo, Cavalcanti (1923) transcreve carta de 1865 dos banqueiros 

Rotschild exigindo do Governo Imperial esclarecimentos quanto às medidas de política 

econômica a serem adotadas para assegurar, com prioridade, que os recursos existentes 

garantissem que os pagamentos da dívida fossem efetuados com pontualidade. Uma 

verdadeira avant-prémière das humilhações impostas pelo FMI às autoridades econômicas 

nas décadas de 1980-90.  

                                                 
518 Esses dados também estão disponíveis em Bouças (1946). 
519 O art. 9º do Tratado previa uma convenção adicional, denominada “convenção pecuniária”, que estipulava 
essa condição. De um total de dois milhões de libras esterlinas, 250 mil foram destinadas à pessoa de D. João 
VI, a título de indenização por suas propriedades particulares em território brasileiro (Accioly, 1927). 
Em magistral pronunciamento no Senado da República, Darcy Ribeiro traz elementos adicionais à crítica do 
tratado secreto negociado pela família imperial, afirmando que, além da dívida portuguesa feita para combater 
a Independência, assumiu-se também a dívida “no montante de 600 mil libras esterlinas de despesas 
autorizadas por D. João VI para pagar o translado da corte portuguesa para o Brasil, em 1808” (Ribeiro, 
1991). Esse acordo, mediado pela Inglaterra assegurou a manutenção dos privilégios concedidos aos ingleses 
pelo Tratado de Aliança e Amizade, de 1810 (Albuquerque, 1981). Oliveira Lima qualificou o episódio como 
“compra da independência ... depois dela ser um fato consumado e irrevogável” (apud Bonfim, 1996, p. 89). 
Bonfim atribui o “pérfido, indigno e vil” acordo às ambições de Pedro I ao trono de Portugal (Bonfim, 1996). 
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Ainda no Império, foram contraídos empréstimos externos em 1871, 1875, 1883, 

1886, 1888 e 1889, todos com a banca inglesa. Com a República, os empréstimos passaram 

a ser feitos também com a França e os Estados Unidos. Ao final de um século de 

Independência a dívida externa brasileira atingiu 187.337.103 libras esterlinas. 

O primeiro movimento popular relativo à dívida externa ocorreu no alvorecer da 

República quando os alunos da Escola Militar da Praia Vermelha no Rio de Janeiro 

propuseram resgatá-la na sua totalidade mediante uma grande subscrição popular, que 

iniciaram doando um dia de seus soldos. Embora o movimento tenha ganho a adesão de 

segmentos estudantis e do funcionalismo público não teve sucesso. 

evolução recente 

Desde o seu início, a dívida externa surge a partir do fluxo de poupança interna da 

América Latina para os países do Norte (Hinkelammert, 1989). Nas palavras do Senador 

Darcy Ribeiro: 

“... a dívida externa se converteu no mais odioso instrumento de chantagem 

e de pressão do mundo dos ricos. No plano global, é um mecanismo pernicioso, de 

longo prazo, competentemente criado para frear o crescimento econômico do 

Terceiro Mundo, forjando a inadimplência para que os credores se arroguem o 

direito de interferir para ‘arrumar a casa’ dos devedores, a fim de que estes não 

interrompam seus pagamentos. É uma imposição colonial que se apresenta 

cruamente, na forma de cobrança de um credor indignado frente a um devedor 

incumprido.” (Ribeiro, 1991) 

Na década de 1980 configurou-se a chamada “crise da dívida” da América Latina.  

Como informam Kucinski e Brandford (1987), dos US$ 272,9 bilhões em novos 

empréstimos contraídos no período entre 1976 e 1981, apenas 8,4 % efetivamente entraram 

no continente: 62,5 % foram consumidos em juros e amortizações; 8,4 % ficaram com os 

próprios bancos e 20,7 % saíram na forma de fuga de capital.  

No que respeita ao Brasil, sintetiza Darcy Ribeiro (1991): 

                                                                                                                                                     
520 Na década de 1980, quando as nações latino-americanas sequer conseguiam pagar os juros da dívida, as 
parcelas não pagas convertiam-se em principal, fenômeno que Hinkelammert denominou “o automatismo da 
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“... de 1956 a 1988, a preços de 1988, o Brasil assumiu empréstimos e 

financiamentos da ordem de 267 bilhões de dólares, enquanto pagávamos 287 

bilhões de dólares a título de serviço da dívida. Nesse mesmo período, ingressaram 

no país 33,5 bilhões, a título de capitais de risco, mas nós remetemos para fora, a 

título de lucros e dividendos, 24,5 bilhões, e repatriamos 4,5 bilhões mais. Isso 

mostra que, no balanço de divisas, nos restou de positivo algo em torno de 4,5 

bilhões, juntamente com uma dívida superior a 100 bilhões de dólares, que, desde 

então, só aumentou.” 

Em grande medida, a crise da dívida foi provocada pela decisão unilateral dos 

Estados Unidos de aumentarem a taxa de juros de seu patamar histórico, entre 4 % e 6 %, 

para mais de 20 %, compelindo os devedores a contrair novos empréstimos para pagar os 

juros. A partir de 1983, o governo brasileiro assinou diversas cartas de intenção com o FMI, 

sem conseguir cumprir nenhuma (Gonçalves, 1994). Em 1987, o país foi compelido a 

decretar a moratória parcial dos juros, o que se repetiu em 1989.  

A partir da crise dos mercados financeiros no final de 1987, desvalorizou-se a 

dívida do Terceiro Mundo, provocando o lançamento do ‘Plano Brady’. Esse, ao propor o 

resgate da dívida por 80% de seu valor nominal, produziu uma recuperação de seu valor, 

salvando os grandes bancos estadunidenses de graves dificuldades521 (dos Santos, 1993). 

Posteriormente, o governo estadunidense lançou a ‘Iniciativa para as Américas’, propondo 

algum alívio no débito, com a finalidade de ativar as trocas comerciais das nações 

endividadas do continente com aquele país522. Assim, a consolidação da dívida latino-

americana operou-se ao custo da abertura comercial dos países da região, no quadro do 

‘Consenso de Washington’, fazendo com que economias como a mexicana e a brasileira 

passassem de expressivos superávits para persistentes déficits na balança comercial 

(Batista, 1994). 

                                                                                                                                                     
dívida” (Hinkelammert, 1989). Nesse sentido, a política econômica imperial foi pioneira ... 
521 O México em 1989, a Venezuela em 1990 e a Argentina em 1992 celebraram acordos na moldura desse 
Plano. 
522 Pastore (1990) faz menção à existência, no início da década de 1990, de nada menos que 23 diferentes 
propostas de solução para a crise da dívida externa. 
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Hinkelammert (1989) analisa as principais linhas de administração da dívida 

propostas pelos credores: a anulação parcial da dívida, sua conversão em divisas locais e a 

facilitação no acesso a novos créditos. Esse autor assinala que o fato do montante total da 

dívida ser, objetivamente, impagável é bastante conveniente  para os credores que, 

enquanto continuam apropriando-se do máximo possível, simulando a “generosidade” de 

perdões parciais condicionados, impõem a adoção de políticas fiscais, tributárias, cambiais 

e até sociais523 segundo os seus próprios interesses estratégicos. Assim, todas as “soluções” 

propostas atendem mais os objetivos dos credores que os dos devedores. 

A última renegociação da dívida foi conduzida por Pedro Malan, tendo sido 

assinado um acordo preliminar com os bancos comerciais em 1992. A partir de 1994, a 

dívida contratual pública de médio e longo prazos passou a ser trocada por bônus, de seis 

diferentes classes (de desconto, ao par, de redução temporária de juros, de capitalização, de 

conversão de dívida e de dinheiro novo), em um total de US$ 47 bilhões, segundo as linhas 

gerais do Plano Brady com uma modesta redução no montante total e no serviço 

(Cerqueira, 1995). O quadriênio 1995-98 foi marcado pela significativa expansão da dívida 

externa privada e pela dívida pública interna. Essa evoluiu de US$ 108,5 bilhões em 95 

para US$ 330 bilhões em 1998. Nesse período, o serviço da dívida externa ultrapassou US$ 

127 bilhões, tendo sido pagos US$ 40 bilhões de juros e o total devido aumentou  em US$ 

48 bilhões524.  

Ao final desse século, como nos primórdios da Independência, a política econômica 

brasileira é, em grande medida, ditada pelas dívidas externa e interna. 

a dívida externa e o meio ambiente 

No auge da crise da dívida na década de 1980, surgiram na América Latina as 

operações conhecidas como “swap debt-for-nature”, ou seja, troca de títulos da dívida por 

projetos de proteção à natureza525. 

                                                 
523 E.g. a privatização da Previdência ou a mercantilização das universidades públicas em nome do combate 
ao déficit público no quadro de “ajustes fiscais”. 
524 Dados obtidos em www.bcb.gov.br  e no Boletim do BACEN de abril de 1999 (v. 30, n.º 4). O último dado 
refere-se à evolução da dívida registrada até 31/12/1997. 
525 Agarwal e Narain (1992) relatam que a primeira proposta nesse sentido foi apresentada por Thomas 
Lovejoy da Smithsonian Institution em 1984. 
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A Resolução n.º 1.840, de 16 de julho de 1991, do Banco Central, instituiu plano de 

conversão da dívida externa para fins ambientais., “com o objetivo de permitir o 

acolhimento, por parte de instituições ou fundos sem fins lucrativos, mediante doações, de 

recursos destinados à preservação do meio ambiente”. 

O plano funcionaria da seguinte maneira. 

Primeiramente, entidades públicas ou privadas estrangeiras doariam a instituições 

ou fundos sediados no território nacional, para entrega ao BACEN, de: 

a) Obrigações externas de médio e longo prazos de responsabilidade do 

Banco Central do Brasil, vinculadas a acordos de reestruturação da dívida 

externa brasileira, e respectivos encargos ; 

b)  Depósitos em moeda estrangeira, constituídos no Banco Central do 

Brasil ao amparo dos acordos decorrentes da reestruturação da dívida externa 

brasileira, e respectivos encargos; e 

c)  Bônus decorrentes de acordos de reestruturação da dívida externa 

brasileira, de responsabilidade do Banco Central do Brasil e respectivos 

encargos. 

A seguir, recursos equivalentes seriam liberados pelo BACEN à entidade ou ao 

fundo donatário, para aplicação em projetos relacionados com a preservação do meio 

ambiente, previamente aprovados por comissão técnica de avaliação de projetos ambientais, 

instituída por Decreto de 28 de junho de 1991, com a atribuição de “avaliar e aprovar os 

projetos que se enquadrem no Plano de conversão da Dívida Externa do País, para fins 

ambientais”. 

O projeto é semelhante ao aplicado em outros países como a Bolívia, a Costa Rica e 

o Equador, conforme relatam Maimon (1992b) e Agarwal e Narain (1992). Contudo, não 

obteve resultados significativos. Mais recentemente, noticiou-se o interesse do BNDES em 

atuar no mercado de “bonds ambientais”, com a emissão de Certificados de Redução de 

Emissões – CERs (Fernandez e Falcão, 1999). A iniciativa, todavia, não encontra-se 

vinculada à questão da dívida externa. 

a dívida que não é paga 
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Há todavia uma dívida monstruosa e crescente que não é paga pelo poder público 

brasileiro, em grande medida pela prioridade que é concedida ao resgate da dívida 

financeira: a dívida social. Não cabe, no escopo desse trabalho, descrevê-la, ainda que 

aproximadamente. Todavia, alguns indicadores são suficientes para dimensioná-la: 

a) a concentração de renda do Brasil, unanimemente apontada como 

uma das maiores do mundo526; 

b) em 1993,  mais de 40% da população brasileira encontrava-se abaixo 

da linha de pobreza e cerca de 20% abaixo da linha de indigência527 (Gonçalves, 

1999); e 

c) de acordo com documento do UNICEF, o Brasil possuía, no limiar 

da década de 1990, o pior índice de escolaridade da América do Sul e um dos 20 

piores do planeta, além do segundo maior índice de mortalidade infantil do 

continente528 (UNICEF, 1995). 

Bem entendido, existem outros fatores, a par dos compromissos com a dívida 

externa, que explicam os péssimos indicadores sociais brasileiros. De fato, nações bem 

mais pobres que o Brasil logram alcançar resultados muito superiores. A corrupção 

administrativa, a herança cultural do escravagismo, a mentalidade colonizada de importante 

parcela das elites econômica e dirigente são outros fatores responsáveis pelo drama social 

brasileiro. Não obstante, o peso da dívida externa tem sido determinante. 

A-II.2 O conceito de Dívida Ecológica 

A Dívida Ecológica é um conceito ainda pouco conhecido. Em seu sentido mais 

estrito, corresponde ao equivalente monetário mínimo do valor devido pelas nações 

                                                 
526 Em 1990, os 10% mais ricos detinham 48,69% da renda nacional, enquanto os 40 % mais pobres 
limitavam-se a 7,85 %. Em 1960, esses percentuais eram de 39,66 % e 6,92 %, respectivamente (Gonçalves, 
1999). 
527 Os conceitos de linha de pobreza e linha de indigência são objeto de polêmica metodológica, sumariada 
por Rocha (1996). Na perspectiva mais aceita, a linha de pobreza está associada ao rendimento suficiente para 
atender as necessidades básicas de um núcleo familiar e a linha de indigência, de valor menor, ao rendimento 
necessário para o atendimento apenas das necessidades alimentares. Hoffmann (1995) demonstra que em 
1990 a pobreza absoluta era maior que em 1980. Recente relatório de Comissão Mista do Congresso Nacional 
acerca da pobreza identificou 24 milhões de brasileiros, ou 14 % da população, com renda per capita inferior 
a R$ 40 mensais (O Globo, 05/12/1999). 
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ambientalmente devedoras - AD às nações ambientalmente credoras - AC pela utilização 

dos bens e serviços ecológicos por essas proporcionados529. Em um sentido mais amplo, 

como preconizado por Martinez-Alier (1997a), inclui também os custos ambientais não 

computados no valor das exportações das nações AC às nações AD. Finalmente, em uma 

acepção ainda mais abrangente, a Dívida Ecológica inclui os custos da degradação 

ambiental provocada nas nações AC em decorrência dos sacrifícios necessários ao 

pagamento da dívida externa às nações AD. 

Cumpre precisar-se cada uma das assertivas acima. 

Os bens e serviços ecológicos prestados pelas nações são as funções ambientais 

desempenhadas pelos ecossistemas existentes em seus territórios530. De Groot (1994) 

definiu as funções ambientais531 como a capacidade de os processos e componentes naturais 

proporcionarem bens e serviços que, direta ou indiretamente, satisfaçam necessidades 

humanas. O autor identificou trinta e sete dessas funções, atribuindo-lhes valores 

ecológicos, sociais e econômicos e classificando-as em quatro categorias principais: 

funções de regulação; funções de suporte; funções de  produção; e funções de informação. 

Como exemplos dessas funções incluem-se aquelas constantes do estudo de Costanza et al. 

(1997) acerca da valoração dos ecossistemas planetários, entre as quais:  

a) regulação da composição química da atmosfera; 

b) regulação do clima; 

c) regulação d’água; 

d) oferta de água; 

e) recursos genéticos; 

f) refúgio para espécies migratórias; etc. 

                                                                                                                                                     
528 Esses indicadores foram comentados em Lima (1995b). 
529 Conceito formulado pelo autor desta tese, com base na literatura citada neste Apêndice. 
530 Considerando-se como territórios as fronteiras terrestres, marítimas e aéreas reconhecidas 
internacionalmente. Dessa forma, não serão compreendidas nas estimativas da Dívida Ecológica as funções 
ambientais desempenhadas pelos ‘Global Commons’, isto é, os recursos aos quais todos os Estados possuem 
acesso legal: atmosfera, espaço sideral, oceanos (exceto as águas territoriais), Antártida, fauna migratória etc. 
531 Limburg e Folke (1999) optam pelo conceito de “serviços ecossistêmicos”. 
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Destaque-se que um mesmo ativo ambiental pode desempenhar várias funções, 

como registrado na Tabela A.II- 1, a seguir, baseada no Manual do SICEA (United Nations, 

1993): 

 

Tabela A.II-1 - Funções econômicas e ambientais de ativos tangíveis 

Tipo de uso Quantitativo (fluxo de bens, 
exaustão dos estoques) 

Qualitativo (fluxo de 
serviços, degradação 
de ativos fixos) 

Qualitativo 
(fluxo de 
resíduos, 
degradação do 
meio ambiente) 

Ativos produzidos pelo 
homem (inclusive 
monumentos históricos) 

Consumo das famílias, inputs 
para processos produtivos, bens 
produzidos para 
comercialização. 

Edificações, máquinas 
e equipamentos, meios 
de produção, 
monumentos 
históricos: uso estético 

 

Biológicos Alimentos para humanos e 
animais, matérias-primas para 
vestuário, mobiliário etc. 

Safras frutíferas, 
reprodução de 
espécies, uso estético 

Decomposição de 
resíduos 

Terras Nutrientes Áreas para edificações, 
estradas etc., 
agricultura, florestas, 
uso recreativo e 
estético, habitat para 
plantas e animais 

Terrenos para 
depósito e 
absorção de 
resíduos 

Subsolo Matérias-primas para produção 
e fontes energéticas 

 Minas para 
depósitos de 
resíduos nucleares 

Água Bebida, refrigeração, irrigação, 
uso industrial 

Recreação, navegação, 
habitat para plantas e 
animais, 
hidroeletricidade 

Depósito e 
absorção de 
resíduos 

Ativos naturais 

Ar Usos fisiológicos (vida de 
humanos, animais e plantas) 

Percepção sensorial 
(audição, olfato, 
visão), vento, calor 
(fontes de energia) 

Depósito e 
absorção de 
resíduos, radiação, 
transmissão de 
ruídos 
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Define-se que uma nação é ambientalmente superavitária se o valor das funções 

ambientais desempenhadas pelos ecossistemas no interior de suas fronteiras, chamado de 

Produto Ambiental Nacional Anual - PANA, é superior ao consumo dos recursos naturais e 

aos resíduos produzidos pelas atividades do seu sistema econômico, denominado Consumo 

Ambiental Nacional Anual - CANA. Se esse valor é inferior, a nação é dita ambientalmente 

deficitária. A operação de deduzir-se o CANA do PANA produz o Resultado Ambiental 

Nacional Anual - RANA532. Assim, um RANA positivo indica uma nação AC; um RANA 

negativo, uma nação AD. As metodologias para o cálculo desses agregados serão, na sua 

maioria, derivadas dos procedimentos do SICEA e dos estudos da Contabilidade 

Ambiental. 

Entende-se por nações ambientalmente credoras aquelas nações ambientalmente 

superavitárias. São, em geral, nações de menor industrialização, menor renda per capita, 

situadas no hemisfério Sul e com elevada dívida externa. A denominação de nações 

ambientalmente devedoras aplica-se às nações ambientalmente deficitárias. Em geral, são 

nações industrializadas, ricas, situadas no hemisfério Norte e credoras da dívida externa dos 

países mais pobres.  

É o padrão de consumo dos países desenvolvidos que leva ao esgotamento 

ambiental global, conforme demonstram Parikh et al. (1994). De fato, os países 

desenvolvidos que têm 24 % da população mundial, são responsáveis pelo consumo de 75 

% da energia, 60 % dos fertilizantes, 80 % do ferro e do aço, 81 % do papel, 85 % dos 

produtos químicos e 86 % do cobre e do alumínio, além de 77 % das emissões totais anuais 

de dióxido de carbono (CO2).  

Naturalmente, existirão exemplos de nações pobres e ambientalmente deficitárias ou 

de nações ricas e ambientalmente superavitárias, ou ainda de nações ambientalmente 

equilibradas.  

Em estudo elaborado para o ‘Global Environment Facility’ - GEF, Rodenburg, 

Tunstall e van Bolhuis (1995) construíram Indicadores Ambientais Globais. Entre esses, o 

                                                 
532 Penso que a estimativa do RANA constitui um caminho adequado para enfrentar-se a questão suscitada por 
King (1993) a propósito da separação entre os benefícios globais e os benefícios domésticos das funções 
ambientais. 



346 

Indicador de Capital Natural - ICN, que considera, entre outras variáveis e elementos, as 

áreas naturais remanescentes e a biodiversidade. O ICN, grosso modo, pode ser visto como 

uma aproximação da dimensão, embora não do valor, dos serviços e das funções ambientais 

desempenhadas pelos ecossistemas no interior das fronteiras nacionais. A Tabela A.II - 2, 

adiante, mostra os resultados obtidos por aqueles autores para a fração percentual 

correspondente a países selecionados, entre 172 nações, do ICN global. 

 

Tabela A.II-2 - Indicadores de Capital Natural para países selecionados 

País Classificação Ordinal Percentual do ICN global 

Brasil 1 12,25 

Indonésia 2 10,50 

Estados Unidos 3 7,94 

China 6 5,31 

Japão 14 1,72 

Argentina 23 0,98 

Alemanha 122 0,03 
 

Como se observa, o estudo do GEF533 destaca o Brasil como o país de maior 

estoque de capital natural do planeta. A importância econômica e estratégica das funções 

ambientais desempenhadas pelos ecossistemas brasileiros não é ignorada pelas nações AD. 

O G-7 534 criou em 1992 o Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil, 

conhecido como PPG-7, com investimentos totais de US$ 250 milhões535. Essa quantia, 

longe de sinalizar uma grande dimensão de generosidade e sensibilidade ecológicas, 

                                                 
533 Fearnside (1997) salienta que o GEF utiliza o critério dos “custos incrementais negociados mutuamente 
acordados”, para o qual, por exemplo, o valor da floresta em pé é considerado como zero. 
534 O G-7 é o conjunto das sete nações de maior economia: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino 
Unido, Itália e Canadá. 
535 Apenas o serviço ambiental de manutenção dos estoques de carbono na Floresta Amazônica foi estimado 
por Fearnside (1997) como capaz de gerar uma anuidade entre US$ 6 e 213 bilhões anuais, segundo os 
pressupostos adotados.  
Brown et al. (1993) mencionam estudo de Gutierrez e Pearce (1992) atribuindo à Amazônia brasileira o valor 
econômico total de US$ 91 bilhões anuais, sendo US$ 30 bilhões correspondentes ao valor de existência. 
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representa pequena parcela do valor acrescido anualmente à Dívida Ecológica da qual 

somos credores. Os Estados Unidos pressionam no sentido da criação de parques florestais 

internacionais na América Latina, em ação coordenada não por seus órgãos ambientais, mas 

pelo Comando Sul do Pentágono, sediado no Panamá 536.  

Em outro indicador, foi calculado o ajuste do PIB das nações em razão de sua 

contribuição para as emissões globais de CO2. Nesse índice, as nações que mais poluem são 

as que sofrem maiores reduções no seu PIB537. A Tabela A.II - 3, a seguir, apresenta os 

resultados de alguns países selecionados, indicando a sua classificação ordinal segundo o 

tamanho do PNB ajustado pela poluição, bem como os percentuais de cada nação em 

relação ao PNB global ajustado (Rodenburg, Tunstall e van Bolhuis, 1995).  

Tabela A.II-3 - PIB ajustado pela poluição para países selecionados 

País Classificação Ordinal Percentual do PNB ajustado global 

Japão 1 8,00 

Índia 2 7,39 

Brasil 3 6,56 

Estados Unidos 4 6,06 

Alemanha 8 3,29 
 

Tais dados revelam que, se os custos ambientais fossem internalizados ou 

compensados, por meio de mecanismos que garantissem a eqüidade entre todos os 

habitantes do planeta, o panorama da riqueza no mundo seria bem diferente do atual. Como 

reconhece Rees (1998), em um mundo ideal, o Brasil “poderia razoavelmente reclamar 

muitos bilhões de dólares anuais, particularmente dos ricos do Norte, como compensação 

                                                 
536 Cf. O Globo, 05/06/1997. Merecedor de análise também é o fato de que, quando admitida a compensação 
financeira pelos serviços ambientais prestados pela Amazônia, procure-se destiná-la não à nação brasileira, 
mas aos “povos da floresta” (Kitamura, 1997; Fearnside, 1997). 
537 Em sua tese de Mestrado, Szwarcfiter (1997) concluiu que, se adotada uma taxa sobre o carbono emitido 
pela queima de combustíveis fósseis, as exportações brasileiras seriam mais competitivas em relação a outros 
países cujas matrizes energéticas são baseadas em combustíveis de origem fóssil. 



348 

pelos benefícios de mercado de que abre mão se optar por não ‘desenvolver’ a floresta”538. 

Dasgupta (1996) apresenta o mesmo raciocínio. 

Os conceitos de nações ACs e ADs encontram-se associados à noção de “espaço 

ambiental”539.  Por esse conceito, as nações ocupam de fato “espaços ambientais”, tanto 

para o abastecimento de recursos naturais que lhe são necessários, quanto para o descarte 

de suas emissões e resíduos. Os espaços ambientais raramente correspondem aos territórios 

nacionais. Em regra, as nações ADs ocupam espaços ambientais superiores aos de seus 

territórios e as nações ACs inferiores. Martinez-Alier (1997b) cita relatório da ONG 

‘Friends of the Earth’ dando conta que a Holanda “absorve um espaço ambiental 

aproximadamente quinze vezes maior que seu território”, afirmando ainda que é “a 

ocupação de um espaço ambiental maior do que o próprio território que dá origem a uma 

dívida ecológica”. 

Dessa forma, no seu significado mais estrito, a situação de uma nação em relação à 

Dívida Ecológica poderá ser apreciada conforme as características apresentadas na Tabela 

A.II - 4, a seguir. 

Tabela A.II-4 - Características da Dívida Ecológica restrita 

 Nação AC Nação AD 

Produto Ambiental Nacional Anual Maior Menor 

Consumo Ambiental Nacional Anual Menor Maior 

Resultado Ambiental Nacional Anual Superavitária Deficitária 

Situação da Dívida Ecológica Credora Devedora 
 

                                                 
538 No original: “... Brazil could reasonably claim several billion dollars per year, particularly from wealthy 
northerners, in compensation for market benefits foregone if Brazil choose not to ‘develop’ the forest”. 
539 Outra abordagem prende-se ao conceito de “pegada ecológica” (cf. Capítulo III, subseção 3.1.4 e Capítulo 
IV, subseção 4.2.2). O estudo de Wackernagel et al. (1999) revela que as nações industrializadas têm uma 
pegada ecológica que excede a sua dimensão territorial, o que as faz apropriarem-se da capacidade de suporte 
de outras nações e da dos “global commons”. 
Nesse estudo, a Itália tem condições ecológicas de sustentar o atual estilo de vida de apenas um terço de sua 
população. Das diversas nações avaliadas, tiveram um “superávit ecológico”: Islândia, Austrália, Brasil, 
Indonésia, entre outras. 
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Alguns autores, sem empregarem a expressão “Dívida Ecológica”, reconhecem a 

sua existência540. É o caso de Seroa da Motta (1997) que afirma ser o Brasil “um país 

exportador de sustentabilidade para o resto do mundo, principalmente para os países mais 

ricos”. Ora, exportações não pagas pelos importadores geram dívidas.  

Com respeito aos custos ambientais não computados no valor das exportações das 

nações AC às nações AD, que chamarei de CAE,  Martinez-Alier (1997a) justifica a sua 

reclamação, argumentando que o preço das exportações de produtos primários, como o 

petróleo mexicano, não considera os custos dos danos ambientais produzidos por sua 

exploração. Outro exemplo citado é a exportação de alumínio feita pelo Brasil, cuja 

logística exigiu a construção do complexo hidrelétrico de Tucuruí, com gravíssimos efeitos 

sobre os ecossistemas locais541. Sinteticamente, o CAE seria constituído de 3 componentes: 

a) custos de reprodução ou de manejo sustentável dos recursos naturais 

renováveis exportados; 

b) custos atualizados da não-disponibilidade futura dos recursos não-

renováveis exauridos; e 

c) custos de reparação dos danos locais produzidos pelas atividades 

exportadoras. (Martinez-Alier, 1997a) 

Como assinala Martins (1994), entre os anos de 1982 e 1991, os países ricos 

aumentaram o volume físico de suas exportações em 57 % e os demais países em 75 %. 

Entretanto, o valor das exportações dos países ricos cresceu em 114 % e o dos demais 

países em 71 %. Examinando o problema do intercâmbio desigual com base em 

transferências energéticas, Hornborg (1998) concluiu que as questões ecológicas e as 

distributivas são inseparáveis. 

Finalmente, a acepção mais abrangente da Dívida Ecológica considera, além dos 

demais elementos anteriormente expostos, também os custos da degradação ambiental 

                                                 
540 Kopp e Smith (1993) citam a Amazônia brasileira como exemplo da prestação de inúmeros serviços 
ecossistêmicos; contudo, em seu trabalho não abordam a valoração de externalidades ambientais positivas. 
541 Margulis (1990) destaca que: “os preços dos produtos exportados não embutem a parcela relativa aos 
custos sociais e ambientais associados aos desmatamentos na Amazônia. Isto se aplica essencialmente a 
todos os produtos de exportação da região - minério de ferro, ferro-gusa, alumínio, móveis e madeiras, 
produtos do extrativismo vegetal, produtos agrícolas etc.”. 
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provocada em decorrência dos sacrifícios necessários ao pagamento da dívida externa - 

CADE. Entre tais custos, poder-se-ia citar a expansão da fronteira agrícola na Amazônia 

com culturas voltadas para a exportação, estimuladas pelo objetivo da obtenção de 

superávit na balança comercial. Em sua Tese de Doutorado, Young (1996) confirma os 

efeitos da pressão que a necessidade de divisas para assegurar o pagamento do serviço da 

dívida externa exerce sobre o ritmo de exploração dos recursos naturais, citando a decisão 

do governo brasileiro de expandir a produção de Carajás em um momento de saturação e de 

queda de preços no mercado internacional de minério de ferro. De igual modo, estudo de 

Kahn e McDonald (1995) oferece evidências de uma correlação entre a pressão que o 

pagamento do serviço da dívida externa impôs às economias dos países do Terceiro Mundo, 

no início da década de 1980 e a aceleração dos ritmos de desflorestamento. Ao repudiar as 

críticas oriundas dos países ricos acerca da incapacidade brasileira de proteger a Amazônia, 

qualificando-as como imperialistas e intervencionistas, além de hipócritas, Darcy Ribeiro 

diagnosticou como “a causa desta destrutividade o caráter da economia mundial que faz 

interface com as florestas tropicais” (Ribeiro, 1991). A Tabela A.II-5, a seguir, resume os 

procedimentos relativos à estimativa da Dívida Ecológica nas suas várias versões. 

Tabela A.II-5 - Procedimentos relativos à estimativa da Dívida Ecológica 

 Restrita Ampla Abrangente 

Procedimentos Cálculo do RANA Cálculo do RANA 

+ 

Cálculo do CAE 

Cálculo do RANA 

+ 

Cálculo do CAE 

+ 

Cálculo do CADE 
 

Finalmente, registre-se, também, a existência de estudos visando a definir o 

conceito da Dívida Ambiental com as Futuras Gerações - DAFG (Azar e Holmberg, 

1995)542. A partir da constatação de que os danos ambientais produzidos no passado e no 

presente comprometem as possibilidades futuras de maior produção e melhor qualidade de 

                                                 
542 Os mesmos autores informam o reconhecimento oficial da existência de uma Dívida Ambiental pelo 
Ministério das Finanças da Suécia em 1993. 
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vida, busca-se identificar os custos de recuperação do meio ambiente e o ponto de 

equilíbrio entre os custos e os benefícios marginais da recuperação. O valor da DAFG 

eqüivaleria à soma do custo de restauração até que esse ponto fosse alcançado e do custo do 

dano ambiental remanescente. Os autores salientam que seus conceito inclui apenas os 

danos causados por atividades humanas, em particular as emissões de CO2, acidificação, 

perda de fertilidade dos solos agrícolas e geração de lixo atômico. 

A Figura 8, a partir de Azar e Holmberg (1995), permite uma visualização da 

diferença conceitual entre a Dívida Ecológica e a DAFG. 

 

 

Na Figura, observa-se a partir do quadrante A os danos ambientais produzidos pela 

Nação X às suas futuras gerações no quadrante B e às gerações futuras de outras nações no 

Figura 8: Dívida Ecológica e Dívida Ambiental com Futuras
Gerações 

Nação X 

Demais 
Nações 

Presente 
Passado Futuro

A B 

C D 
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quadrante D; o quadrante C ilustra os danos ambientais já produzidos pela Nação X às 

demais nações. Pelo critério proposto por Azar e Holmberg, a Dívida Ecológica da Nação 

X com as demais nações seria estimada calculando-se os valores correspondentes aos 

quadrantes C e D; e a sua DAFG, calculando-se os valores correspondentes aos quadrantes 

B e D.  

problemas metodológicos 

O cálculo desses agregados não é isento de problemas metodológicos que, a 

exemplo das demais questões envolvendo a Contabilidade Ambiental543, certamente 

demandarão muitos anos de debates e trabalhos de pesquisa. 

Entre as diversas temas suscetíveis de produzir controvérsia, cumpre destacar-se: 

a) Quais as funções ambientais a serem incluídas nos cálculos do 

PANA e do CANA?  

b) Para o cálculo do total da Dívida Ecológica, deve-se obter o total dos 

montantes anuais a ela acrescidos ou dela deduzidos. A partir de que ano? Qual a 

taxa de atualização a ser aplicada? As mesmas da dívida externa? Se entender-se 

que as Dívidas Ecológicas contraídas antes de determinado ano estão prescritas, 

isto é, não sujeitas à cobrança, o mesmo critério aplicar-se-ia à dívida externa? 

c) Uma vez identificadas as nações ambientalmente credoras e as 

ambientalmente devedoras, como promover a cobrança? Enquanto em um contrato 

de empréstimo financeiro estão claramente definidas as partes, no que respeita ao 

meio ambiente global o superávit ambiental produzido em uma determinada nação 

AC pode estar sendo consumido por uma pluralidade difusa de nações AD. A quais 

cobrar? Em princípio, sugere-se o depósito pelas nações AD dos respectivos 

montantes devidos em uma Câmara Internacional de Compensação, que os 

redistribuiria às nações AC, cabendo à cada nação AD decidir a forma pela qual 

arrecadar de seus cidadãos ou empresas o valor necessário, bem como à cada nação 

AC a forma de aplicação dos recursos. 

                                                 
543 Cf. Capítulo IV, principalmente a subseção 4.1.2. 
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Em ‘World Without End’, Pearce e Warford (1993) admitem que uma nação A, que 

viesse a ser prejudicada pela degradação ambiental - por exemplo, oriunda do 

desflorestamento - ocorrida em uma nação B, pague a essa para evitá-lo. Os autores situam 

a sua análise no quadro do Teorema de Coase. Ademais, preconizam para o problema do 

efeito-estufa a cobrança de uma Taxa Internacional, a ser cobrada de cada país, segundo o 

nível de suas emissões, cujo valor arrecadado seria reembolsado aos países conforme 

“alguma fórmula de alocação”. Disso se sucede que alguns países pagariam mais do que 

receberiam e outros receberiam mais do que pagariam; em ambas as hipóteses tendo 

interesse em reduzir o total de suas emissões. Whalley e Wigle (1989)544 estimaram que, 

para uma meta de redução de 50 % nas emissões de CO2, a taxa global atingiria 600 bilhões 

de dólares, dos quais 480 bilhões deveriam ser reembolsados aos países em 

desenvolvimento. Contudo, o critério de eqüidade que informaria a “fórmula de alocação” 

pode ser objeto de intensa controvérsia, conforme descreve Gutierrez (1998b).  

Acerca do tema da Dívida Ecológica brasileira, Seroa da Motta (1997) apresenta as 

seguintes propostas: 

“a) definir realisticamente uma área mínima de preservação ecossistêmica 

considerando o prazo adequado para que as medidas necessárias de uma política 

de preservação possam ser viabilizadas política e tecnicamente; 

b) determinar a magnitude do valor destes serviços ambientais de acordo 

com critérios que conciliem as aspirações regionais onde estas áreas de 

preservação se localizam e ao mesmo tempo reflitam o custo de oportunidade 

destes serviços para o resto do mundo. Além de um esforço de engenharia 

econômica, esta determinação exige uma atuação diplomática aberta e pró-ativa 

engendrada dentro do governo brasileiro e do Congresso Nacional; 

c) não subordinar estas compensações a ações estritamente 

conservacionistas e, sim, caracterizá-las como recursos livres para a economia, 

que podem atuar nas causas econômicas e sociais da degradação, e não somente 

nas suas conseqüências, e financiar programas de combate à pobreza. Evitar 

                                                 
544 Apud Pearce e Warford (1993, p. 384). 
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também associá-las à dívida externa ou outras obrigações contratuais externas do 

país, para as quais o custo de pagamento é inferior às oportunidades de retorno 

econômico nos mercados nacionais e internacionais; 

d) desenhar condicionantes de pagamento destas remunerações ao 

desempenho conservacionista do país que contemplem prazos adequados de 

capacitação institucional, ajuste estrutural das atividades degradadoras e 

necessidades de compromisso político interno; e 

e) minimizar a ingerência de órgãos multilaterais de desenvolvimento na 

execução e efetivação destas compensações, de forma a evitar procedimentos 

burocráticos desnecessários e alheios aos interesses nacionais. Os foros de 

negociação devem ser próprios entre o Brasil e os importadores de 

sustentabilidade.” (grifei) 

Note-se que o autor advoga a separação entre dívida externa e dívida ecológica. 

Concordo no que respeita a propostas que visem a restabelecer esquemas de “swap debt-

for-nature”, agora sob a forma “external debt-for-ecological debt”. Contudo, no âmbito da 

política, especialmente nos debates para a definição das políticas econômica e externa 

brasileiras, os temas devem estar vinculados, inclusive para que o país não incorpore uma 

postura duplamente defensiva de devedor econômico e de potencial destruidor do meio 

ambiente. Às arrogantes exigências dos credores financeiros deve-se contestar, com apoio 

nos mais precisos cálculos disponíveis, de que o Brasil é credor de dívida ecológica, cujo 

equivalente econômico certamente supera o valor da dívida externa, ou seja, demonstrar-se 

que de fato, suas nações é que são devedoras inadimplentes. 

Azqueta e Sotelsek (1999) utilizam a expressão “externalidades ambientais 

positivas” e após assinalarem ressalvas à sua simples troca pela dívida externa, sublinham 

que é preferível a formalização do pagamento de tais externalidades. Esses autores, 

contudo, registram também as consideráveis dificuldades metodológicas para a 

implementação dos pagamentos. 

Jenkins (1996), após reconhecer a existência da Dívida Ecológica e preconizar seu 

cálculo e liquidação “once-and-for-all”, apresenta uma metodologia de cálculo relativa 
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apenas às emissões de poluentes equivalentes ao CO2
545. Amparado em estatísticas do 

Banco Mundial e do ‘World Resources Institute’ - WRI, o autor estima que o nível 

sustentável de emissões anuais de poluentes equivalentes ao CO2 é de 0,318 toneladas per 

capita. Esse valor foi alcançado a partir das seguintes formulações: 

I = P x C x ( 1/ E) ; e 

D = I / P 
sendo:   

I,    o impacto ambiental; 

P,    a população; 

C,   o consumo per capita; 

E,    a eficiência, definida como a razão de eficiência energética PIB per 

capita sobre D; e 

D,  a demanda global sobre o meio ambiente para gerar bem-estar 

humano. 

Jenkins considerou igualmente a recomendação do ‘Intergovernmental Panel on 

Climate Change’ - IPCC de reduzir em 60 % as atuais emissões industriais de gases do 

efeito-estufa, equivalentes a 0,795 toneladas per capita. Atribuindo-se a cada nação a 

possibilidade de emissões proporcionais às respectivas populações, constata-se que certas 

nações ultrapassam suas cotas, tornado-se ADs, e outras não as utilizam plenamente, 

tornando-se ACs. O passo seguinte é atribuir um valor monetário à cada tonelada, tendo o 

autor utilizado o E global obtido de US$ 6.077 por tonelada, concluindo que a Dívida 

Ecológica anual assumida pelas nações ADs com as nações ACs, apenas no que concerne 

às emissões industriais de CO2, CH4 e utilização de CFCs é de cerca de US$ 892 bilhões. 

Os critérios e métodos adotados pelo IPCC e pelo WRI são criticados no trabalho de 

Agarwal e Narain (1992), que os acusam de gerar distorções que beneficiam os interesses 

                                                 
545 Além das emissões industriais de CO2, considera também o equivalente de CO2 em termos calóricos das 
emissões industriais de CH4 e da utilização de CFCs. 
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dos Estados Unidos e outras nações industrializadas, minimizando sua responsabilidade em 

temas como o aquecimento global. Esses autores apresentam o estudo de Smith (1991), que 

advoga para a contabilização da Dívida Ecológica o conjunto das emissões acumuladas 

desde 1900. Os dados disponíveis indicam, por exemplo que as emissões de CO, oriundas 

da queima de combustíveis fósseis, no período entre 1900 e 1990, foram de 260 toneladas 

para cada estadunidense vivo em 1990 e de apenas 6 toneladas para cada indiano. Com base 

nesses dados, Smith apresenta um ‘Índice de Dívida Ecológica’ que representa a razão entre 

as emissões acumuladas  e a população residente. Nos índices calculados para a população 

de 1986, a Índia alcança 3,7; o Brasil, 9,3; o Reino Unido, 108,6 e os Estados Unidos, 

185,5546.  

a dívida que não é cobrada 

Cuida-se, como é óbvio, de um tema que exigirá complexas e delicadas negociações 

internacionais. Não se trata, todavia, de um exercício teórico a partir de hipóteses abstratas, 

mas de um problema concreto, de graves conseqüências ambientais para o planeta e de 

gravíssimas conseqüências econômicas e sociais para dezenas de nações, particularmente, o 

Brasil.  

Todo o instrumental teórico da Economia do Meio Ambiente, da Economia 

Ecológica e da Contabilidade Ambiental conduz ao reconhecimento da existência da Dívida 

Ecológica. Haverá controvérsias quanto à sua amplitude e quanto aos procedimentos para 

calculá-la e resgatá-la, conforme acima exemplificado; não, porém, quanto à sua existência. 

Em seu pronunciamento anteriormente citado, o Senador Darcy Ribeiro preconizava 

“o ressarcimento da humanidade pela degradação ambiental global que eles (i.e. os países 

ricos) já realizaram sobre terras e mares de todo o mundo” (Ribeiro, 1991). 

Entre outros autores, May (1995) aborda, rapidamente, o tema: 

“... deve haver um caixa para uma ‘dívida ambiental’ destinado às nações 

cuja base de recursos tem sido pilhadas através dos últimos cinco séculos para 

satisfazer às insaciáveis demandas do Norte.” 

                                                 
546 Apud Agarwal e Narain (1992, p. 34). 
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Na opinião de Martinez-Alier (1997a), a reclamação da Dívida Ecológica pelas 

nações do Sul representa, por si mesma, uma grande contribuição para conduzir as 

economias do Norte em direção à sustentabilidade ecológica. É inútil aguardar-se que 

venha dos governos das nações AD alguma iniciativa neste sentido. Todavia, nações como 

a Índia, a Indonésia e outras de significativo peso demográfico e econômico, certamente 

estarão dispostas a desenvolver e multiplicar essa discussão. De certa forma, esse debate 

coloca em escala internacional os mesmos argumentos presentes na discussão sobre justiça 

ambiental ou racismo ambiental no interior dos Estados Unidos547. Se o Judiciário daquele 

país reconhece direitos iguais para todos os seus cidadãos ao meio ambiente saudável, 

devendo ser indenizados aqueles que sofrem os efeitos da degradação, porque os mesmos 

direitos não deveriam ser reconhecidos em todo o planeta ? 

Poder-se-ia argüir a legitimidade jurídico-política da cobrança. Afinal, a dívida 

externa foi contraída mediante contratos ou outros instrumentos jurídicos formais. Não 

existem contratos para a Dívida Ecológica. Será que isso esgota a questão? Não. Uma 

expressiva quantidade de documentos e tratados internacionais548 reconhece a existência 

dos custos ambientais das atividades econômicas e recomenda a sua contabilização, bem 

como alerta para a necessidade de entendimentos visando a maior eqüidade nas relações 

entre as nações tendo em vista o desenvolvimento sustentável. Todo esse conjunto de 

instrumentos pode ser legitimamente invocado como fundamento jurídico para o 

reconhecimento e a cobrança da Dívida Ecológica. De certo modo, poder-se-ia apresentar o 

pagamento da Dívida Ecológica como a aplicação dos Princípios Poluidor-Pagador e 

Usuário-Pagador em escala global. 

Saliente-se, finalmente, que a abordagem aqui esboçada é substancialmente 

diferente do simples abatimento de parcela da dívida externa em troca de investimentos 

para a preservação ambiental. 

                                                 
547 Cf. Apêndice IV, seção A-IV.5. 
548 Cf. Princípios 7 e 16 da ‘Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento’ e Capítulo VIII 
da Agenda 21. 
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A-II.3 O Tribunal de Contas da União e a Contabilidade 

Ambiental da Dívida Ecológica 

Em síntese, no Apêndice II: 

a) Examinando-se a literatura disponível sobre o tema da Dívida Ecológica,  

foi proposto um conceito para a Dívida Ecológica no sentido estrito, bem 

como para o Produto Ambiental Nacional Anual, o Consumo Ambiental Nacional 

Anual e o Resultado Ambiental Nacional Anual; 

b) Examinando-se as dificuldades metodológicas para efetuar a cobrança 

da Dívida Ecológica, 

foi proposto o depósito pelas nações AD dos respectivos montantes devidos 

em uma Câmara Internacional de Compensação, que os redistribuiria às nações AC, 

cabendo à cada nação AD decidir a forma pela qual arrecadar de seus cidadãos ou 

empresas o valor necessário, bem como à cada nação AC a forma de aplicação dos 

recursos; 

 

Considerando as reflexões apresentadas nas seções precedentes, bem como no corpo 

principal desta tese, em especial: 

a) o impacto da dívida externa sobre a economia brasileira e as 

restrições que impõe à capacidade de investimento governamental para o 

atendimento das carências do povo brasileiro na área social; 

b) a expressiva dimensão financeira potencial da Dívida Ecológica da 

qual o Brasil é credor; 

c) a inexistência de programas governamentais para o desenvolvimento 

da Contabilidade Ambiental e de Estatísticas Ambientais; e 

d) a responsabilidade institucional do Tribunal de Contas da União, 

tanto no que concerne à área ambiental, como com respeito à legalidade, 

legitimidade e economicidade dos gastos públicos relativos à dívida externa; 
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sugere-se que a Corte de Contas: 

a) alerte o Congresso Nacional e o Poder Executivo para a importância 

do tema, colocando entre as prioridades da política exterior brasileira a 

reclamação nos fora internacionais da Dívida Ecológica; 

b) recomende ao IBGE para que desenvolva, em conjunto com 

instituições de pesquisa, um programa para a quantificação da Dívida Ecológica 

da qual o Brasil é credor; e 

c) recomende ao Ministério da Fazenda para que examine alternativas 

de contingenciamento do pagamento da dívida externa, condicionando-a à 

reciprocidade de pagamento da Dívida Ecológica pelas nações ambientalmente 

devedoras que são credoras da dívida externa brasileira 

Há, sem dúvida, necessidade de estudos técnicos bem mais detalhados que as breves 

considerações apresentadas nesse Apêndice. Creio, contudo, ter demonstrado a relevância 

do tema. 
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Apêndice III 

O ‘Ótimo de Poluição’ e outros elementos do instrumental 

neoclássico 

“... no que diz respeito às questões microeconômicas, 

a teoria neoclássica se consolidou como modelo dominante ... 

sua base teórica (princípios do individualismo metodológico, 

modelo de comportamento otimizador dos agentes, 

abordagem axiomática e dedutiva ...) que é aplicada aos 

problemas do meio ambiente é que constitui uma 

especialidade ‘economia do meio ambiente’.” (Tolmasquim, 

1995) 

 

Nesse Apêndice, desenvolve-se a apresentação do instrumental neoclássico, iniciada 

no Capítulo III, subseção 3.3.1. 

A-III.1 O Ótimo de Poluição 

Na perspectiva neoclássica a poluição somente ocorre quando há uma perda de 

bem-estar. Dessa forma, o nível “ótimo” de poluição não será equivalente a nenhuma 

poluição, mas a um nível em que estejam satisfeitas as condições de maximização. Como 

esclarecem Pearce e Turner (1990): 

“A presença física de poluição não significa que do ponto de vista 

econômico exista uma poluição. ... Mesmo que a poluição exista 

‘economicamente’, é improvável que seja o caso de ser eliminada.” 549 

                                                 
549 No original: “The physical presence of pollution does not mean that ‘economic’ pollution exists. ... even if 
‘economic’ pollution exists it is unlikely to be the case that it should be eliminated”. 
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O Gráfico 4 apresenta o conceito de Ótimo de Poluição 

Gráfico 4: O Ótimo de Poluição 

Preço

Quantidade

A 

B 

C 
D 

CMG 

CMP 

BM 

Q* Q1 
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No Gráfico 4, a curva BM representa os Benefícios Marginais da empresa. Ela é 

descendente em virtude dos pressupostos do conjunto das atividades produtivas da empresa. 

A curva CMP representa os Custos Marginais Privados; e a curva CMG, os Custos 

Marginais Globais. Esses custos aumentam à medida em que cresce a atividade econômica. 

Para qualquer nível de atividade Q, o ponto correspondente em CMG será superior ao de 

CMP, em virtude das externalidades produzidas. Essa diferença é representada pela 

distância entre os pontos A e B. O ponto D representa a otimização do ponto de vista da 

empresa, igualando seus custos e benefícios marginais. A esse ponto corresponde um nível 

de atividades e de poluição Q1. Para a sociedade, a otimização ocorre no ponto C, onde 

igualam-se CMG e BM; a esse ponto, corresponde o nível de atividades Q*.  

Q* é denominado o ‘Ótimo de Poluição’. Conforme o raciocínio neoclássico, 

produzir menos que esse montante significaria abrir mão de benefícios em montante 

superior aos custos evitados; produzir além de Q* significaria impor à sociedade um custo 

superior ao benefício proporcionado. 

A-III.2 As Taxas Pigouvianas e o estabelecimento de padrões 

Contudo, como fazer com que a produção situe-se no nível Q*, uma vez que a 

tendência natural das empresas é produzir em um nível que maximize seus lucros, sem 

considerar as externalidades que sua atividade engendra? A proposta de Pigou (1946) é 

estabelecer um sistema de taxas, chamadas de taxas pigouvianas e que estão representadas 

no Gráfico 5. 
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Sejam BMLP e CME as curvas do Benefício Marginal Líquido Privado e do 

Custo Marginal Externo. O nível de atividades Q*, correspondente ao Ótimo de Poluição, 

relaciona-se com o ponto t* no eixo das ordenadas, relativo ao valor monetário dos Custos 

e Benefícios. t* representa a Taxa Pigouviana. Impondo-se uma taxa nesse montante ao 

poluidor, sua curva BMLP-t* terá como ponto de maximização do Benefício Total o nível 

de atividades Q*. Por conseguinte, com a Taxa Pigouviana induziu-se o poluidor a limitar 

as suas emissões ao Ótimo de Poluição. 

O Gráfico 6, baseado em Pearce e Turner (1990), representa o efeito do 

estabelecimento de padrões. 

Gráfico 5: A Taxa Pigouviana 

Nível de Atividades

$ 

O 

BMLP CME 

BMLP - t* 

Qt 

t*

t*
t* 
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 Gráfico 6: Efeito do Estabelecimento de Padrões Ambientais 

Nível de Atividades

$ BMLP 

CME 

S1 

Qs1 Q* Qp1

Penalidade
P1 

P* 
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Sejam BMLP, CME e Q* os mesmos do gráfico anterior. O poder público fixa 

um padrão máximo de emissões representado por uma curva S. O nível de atividades 

correspondente Qs pode situar-se aquém ou além de Q*. No exemplo do Gráfico 6, a S1 

corresponde Qs1, inferior a Q*. Naturalmente, S poderia ser fixado de tal forma que Qs 

igualasse Q*. Isto todavia exigiria, tal como para a fixação da Taxa Pigouviana, que o 

poder público conhecesse perfeitamente as trajetórias de BMLP e CME, o que 

dificilmente ocorre no mundo real. 

O estabelecimento de padrões enfrenta uma dificuldade adicional, que é a fixação da 

penalidade pecuniária P, representada pela curva correspondente. Se, como P1 no Gráfico 

6, seu valor projetado na curva BMLP for inferior ao correspondente a P*, o poluidor 

sentir-se-á estimulado a poluir até o nível Qp1, superior a Qs1 e a Q*. Ademais, o poluidor 

considera também a probabilidade de ser punido, certamente inferior à unidade. Contudo, 

se houvesse certeza de punição, a penalidade deveria ser fixada no nível P*, 

correspondente a Q*. Na vida real, os padrões são muito utilizados, uma vez que, mesmo 

sabendo-se que não conduzirão a uma eficiência máxima, são bastante realistas.  

Uma análise associada a essa diz respeito aos custos de abatimento, os custos de 

instalação de equipamentos ou de alterações nos processos produtivos que reduzam as 

emissões de poluentes. Se esses forem inferiores à penalidade, será interessante para a 

firma adotá-los. Caso contrário, preferirá  pagar a penalidade. 

O estudo de Morgenstern, Pizer e Shih (1998) concluiu que os custos das despesas 

de proteção ambiental determinadas pelas agências reguladoras conduzem à redução de 

outros custos não-ambientais nos processos produtivos.  

A-III.3 O Teorema de Coase 

Ronald Coase apresentou em 1960 o raciocínio que ficou conhecido como ‘Teorema 

de Coase’, assim enunciado550: 

                                                 
550 Coase (1960), apud van Ierland  (1993, p. 63). 
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“Suponha-se a definição de títulos de propriedade privada para o meio 

ambiente. Suponha-se que não existem custos de transação. Suponha-se que os 

indivíduos maximizem suas utilidades e suponha-se que seu comportamento é não-

altruístico. Então, uma solução negociada entre diferentes usuários irá resultar em 

uma alocação Pareto-ótima para o meio ambiente. A alocação resultante 

independe da distribuição inicial dos títulos de propriedade.” 551  

O Gráfico 7, elaborado a partir de Pearce e Turner (1990), apresenta o Teorema de 

Coase. 

 

 

                                                 
551 No original: “Let exclusive property titles to the environment be defined, and let them be transferable. Let 
there be no transaction costs. Let individuals maximize their utilities and let them be nonaltruistic. Then a 
bargaining solution among different users will result in Pareto-optimal allocation of the environment. The 
resulting allocation is independent of the initial distribution of the property titles.” 

Gráfico 7: O Teorema de Coase 

Nível de Atividades

$ BMLP 

CME 

Q* Qπ O Q 
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BMLP representa o Benefício Marginal Líquido Privado e CME o Custo Marginal 

Externo. Q* representa, novamente, o ‘Ótimo de Poluição’. 

Se os direitos são atribuídos a quem sofre o dano, a tendência inicial seria fixar o 

nível de atividades em O, onde o Custo é minimizado. Todavia, o poluidor poderá oferecer-

lhe compensação até o nível Q*. Acima desse nível, o montante exigido para compensar o 

CME superaria o BMLP; o poluidor não tem interesse em produzir além desse patamar. 

Inversamente, se os direitos de propriedade são atribuídos ao poluidor, o ponto 

inicial de análise seria o nível Qπ que lhe maximiza o Benefício. As vítimas querendo 

minimizar seu Custo oferecerão compensações que serão interessantes para ambas as partes 

até que se atinja novamente o nível Q*. 

O Teorema de Coase tem exercido considerável influência entre os economistas 

ligados à EMA, não obstante ter sido objeto de inúmeras controvérsias e questionamentos. 

Como sublinha van Ierland (1993), embora o resultado final alcançado seja o mesmo em 

termos ambientais, é muito diferente em termos de distribuição de renda. 

Uma das principais objeções apresentadas ao Teorema é o irrealismo do pressuposto 

de ausência de custos de transação. Outra diz respeito à exigência de concorrência perfeita 

(Pearce e Turner, 1990). Bromley (1991) demonstra que, por definição, as externalidades 

pressupõem a existência de custos de transação. De fato, decompondo os custos de 

transação em custos de informação, custos de contratação e custos de execução, fica claro 

que se eles inexistem, a negociação entre as partes já foi realizada e, embora possa existir 

algum grau de interdependência física entre as atividades das partes, essa escapa ao 

conceito de externalidade. 

A-III.4  Instrumentos de Comando e Controle e 

Instrumentos Econômicos ou de Mercado 

A partir do referencial teórico acima exposto, são formulados instrumentos para as 

políticas públicas. Margulis (1996) apresenta a costumeira distinção dos instrumentos de 

política ambiental entre instrumentos de comando e controle (ICEC) e instrumentos 
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econômicos ou de mercado (IM). Educação e propaganda, além do acesso do público às 

informações também têm sido considerados instrumentos de gestão ambiental. 

Os principais ICECs são as licenças, o zoneamento e os padrões. São 

regulamentações estabelecidas pelo poder público e que devem ser respeitadas pelos 

agentes econômicos sob pena de sanções. As licenças são autorizações necessárias ao 

início de determinadas atividades ou projetos; no Brasil, como visto no Capítulo I, 

especialmente na subseção 1.4.1, são exigidas a realização de EPIAs para aquelas 

iniciativas de maior potencial de impactos ambientais. O zoneamento procura disciplinar o 

tipo de atividades segundo as características do território, considerando aspectos 

econômicos, ambientais, culturais etc. Os padrões são, de acordo com Margulis (1996), o 

tipo de ICEC mais freqüentemente utilizado e subdividem-se em: 

a) padrões de qualidade ambiental; 

b) padrões de emissão; 

c) padrões tecnológicos;  

d) padrões de desempenho; e 

e) padrões de produto e processo. 

Van Ierland (1993) aponta também como espécies de controle de padrões os de 

estocagem e de tratamento.  

Os instrumentos econômicos afetam os custos de produção, procurando influenciar 

o comportamento de produtores e consumidores, e envolvem tanto transferências fiscais - 

impostos, taxas, subsídios - como a criação de mercados artificiais, a exemplo das 

permissões comercializáveis de poluição (Maimon, 1993). Margulis (1996) assim apresenta 

os principais tipos de IMs: 

a) taxas ambientais; 

b) criação de um mercado; 

c) sistemas de depósito e reembolso; e 

d) subsídios. 
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As taxas, por sua vez, conceituadas como preços a serem pagos pela poluição, são 

classificadas em: 

a) taxas por emissão; 

b) taxas ao usuário; 

c) taxas por produto; 

d) taxas administrativas; e 

e) taxas diferenciadas. 

Como exemplo de taxa ao usuário, Margulis cita o pagamento direto por serviços de 

tratamento público de efluentes; as taxas diferenciadas são as aplicadas a produtos similares 

com efeitos ambientais diversos. 

A criação de mercados para a compra e venda de direitos de poluir é um 

instrumento bastante sofisticado. São emitidos certificados correspondentes a determinados 

níveis de emissões552, admitindo-se que as empresas que controlem suas emissões além do 

limite dos certificados de que dispõem possam negociar seu excedente com as empresas 

que não atingiram as metas de controle ambiental, com o próprio governo ou com ONGs 

interessadas em aumentar a qualidade ambiental. Associado a esse instrumento está o 

conceito de “bolha”, segundo o qual estabelece-se para certa região o nível total de 

emissões de poluentes da atmosfera; admitindo-se a livre negociação entre os emissores, no 

interior da “bolha”, que, voluntariamente, aderirem ao processo. Um exemplo da aplicação 

desse instrumental encontra-se em Pindyck e Rubinfeld (1994) que descrevem iniciativas 

da EPA com o objetivo de melhorar a qualidade do ar limpo nos Estados Unidos. Sekiguchi 

e Pires (1995) criticam essa criação de mercados, apontando os riscos de oligopolização e 

privatização do ambiente e da qualidade de vida.  

Outra forma de classificação para os IMs foi apresentada por Mendes e Seroa da 

Motta (1997), que consideram duas categorias: os que atuam na forma de prêmios - créditos 

subsidiados e incentivos fiscais; e os que impactam a formação dos preços, orientando “os 

                                                 
552 As licenças comercializáveis de poluição são consideradas por Daly (1992) um “belo exemplo” de 
instrumento integrando as preocupações, fundamentais para a Economia Ecológica, de escala, distribuição e 
alocação. 
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agentes econômicos a valorizarem os bens e serviços ambientais de acordo com a sua 

escassez e seu custo de oportunidade social”. 

Não obstante a diversidade dos instrumentos que vêm sendo aplicados ao longo das 

três últimas décadas, sua eficácia no atingimento das metas estipuladas para a proteção do 

meio ambiente tem sido questionada. Sem dúvida, um dos fatores que contribuem para tal é 

a crítica aos fundamentos e à aplicação do paradigma neoclássico à área ambiental, objeto 

do Apêndice IV, a seguir. De fato, como será visto, o próprio conceito de ‘Ótimo’ encontra-

se sujeito a muitas qualificações. 
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Apêndice IV 

Crítica à aplicação do paradigma neoclássico na área ambiental 

 “A sociedade é mais do que uma reunião de 

indivíduos. É uma reunião entre indivíduos entre os quais 

existem certas relações definidas e mais ou menos estáveis. A 

forma da sociedade é determinada pelo caráter e forma 

dessas relações.” (Paul Sweezy, 1973) 

“Do ponto de vista de uma formação sócio-econômica 

superior (i.e. o socialismo), a propriedade privada individual 

da terra parecerá de tão mau gosto quanto a propriedade de 

um ser humano por outro. Nem mesmo toda uma sociedade, 

ou toda uma nação, ou todas as sociedades contemporâneas 

tomadas em conjunto, são donas absolutas da terra. São 

apenas seus ocupantes, seus beneficiários, e, como um bom 

pai de família, têm de deixá-la em melhores condições para 

as gerações seguintes.” (Karl Marx, 1898553) 

A-IV.1 A crítica aos fundamentos 

o utilitarismo e o valor-utilidade 

A presente hegemonia da escola neoclássica no meio acadêmico não impede a 

presença de diversas visões críticas sobre os seus fundamentos. Breve resenha sobre essas 

perspectivas encontra-se em Comune (1994), Lima (1999b) e Romeiro (1999). Já um 

questionamento mais abrangente sobre os fundamentos teóricos da visão neoclássica foi 

feito por Ormerod (1996).  

                                                 
553 No Livro Terceiro de ‘O Capital’, apud Bottomore (1988, p. 115). 
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Uma das principais críticas é oriunda da tradição marxista e afirma, como em Hunt 

(1989), que os economistas neoclássicos vêem o sistema capitalista como um sistema de 

harmonia natural e vantagens universais, ao custo de subestimar ou de negar todos os 

problemas e conflitos sociais importantes. Em seu clássico estudo sobre o desenvolvimento 

do capitalismo, Maurice Dobb (1977) demonstra como a emergência do capitalismo554 

como sistema produtivo hegemônico ocorreu em um contexto marcado por guerras, lutas 

religiosas e de unificação dos estados nacionais etc. Em etapas subseqüentes, o 

imperialismo e o seu séquito de guerras e destruições foram analisados por teóricos da 

estatura de Lênin, Rosa Luxemburgo e Hobson. 

Não obstante, o conceito de valor-utilidade é a-histórico. Ele não considera as 

especificidades de um determinado sistema econômico. Como observado por Campos 

(1980), os utilitaristas, ao invés de determinarem a utilidade como móvel da ação capitalista 

passaram a considerá-la como “o critério que conduz a ação humana em geral, em todas as 

formações econômicas”. 

A perspectiva utilitarista é também amoral, como se depreende das seguintes 

passagens de Bentham: 

“Todo conjunto de homens está totalmente regido pelo conceito do que é o 

seu interesse, no sentido mais estrito e egoísta da palavra interesse; nunca por 

alguma consideração pelo interesse do povo.”  

“Entre as nações civilizadas, o marido e a mulher, em vista dos serviços 

recíprocos, são entre si, mutuamente, objetos de riqueza.” (1965)555 

 Em severa crítica à visão de Marshall, segundo a qual o auto-interesse e o dever 

público coincidiam, Joan Robinson em ‘Liberdade e Necessidade’ denunciou: “Há uma 

                                                 
554 Os apologistas do sistema capitalista, contudo, costumam silenciar acerca de aspectos históricos, a tal 
ponto que chegou-se a proclamar “o fim da história” (Fukuyama, 1992).Contudo, o mercado, enquanto locus 
de negociação entre produtores, intermediários, artesãos e intendentes dos monarcas locais, precede de 
milênios a existência das relações capitalistas de produção e, possivelmente, sobreviverá outros tantos à 
extinção dessas. É curioso, portanto, o esforço dos defensores desse sistema para associarem-no às vantagens 
atribuídas ao mercado.  
555 Na versão em espanhol consultada: “Todo conjunto de hombres está regido totalmente por el concepto de 
lo que es su interés, en el más estricto y egoísta sentido del vocablo interés; nunca por consideración alguma 
al interés del pueblo”; “Entre las naciones civilizadas, el marido y la mujer, en vista de los servicios 
recíprocos, son entre sí, mutuamente, objetos de riqueza”. 
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falácia óbvia nesta doutrina. Se a busca do lucro for o critério do comportamento correto, 

não haverá maneira de distinguir entre atividade produtiva e roubo.” (Robinson, 1980) 

Myrdal (1997) destaca e comenta que Bentham556, o principal formulador da visão 

utilitarista, não disfarçava uma postura francamente reacionária557: 

 “... atacou violentamente as duas declarações contemporâneas de direitos 

humanos: a ‘Declaração de Independência’ de 1776 e a ‘Declaração dos Direitos 

do Homem’, de 1789. São elas, disse ele, obras metafísicas, ‘o ne plus ultra’ da 

metafísica. Sejam os artigos que forem, eu os classifico em três categorias: 1. Do 

Ininteligível; 2. Do Falso; 3. De uma mistura de ambos.’ “558 

Em 1874, apenas 3 anos após a publicação de ‘The Theory of Political Economy’ de 

Jevons, Cairnes559 já criticava a circularidade do conceito de valor-utilidade: 

“... que o valor depende da utilidade e a utilidade é o que quer que seja que 

afeta valor. Em outras palavras, a denominação ‘utilidade’ é dada a um 

conglomerado de condições desconhecidas que determina, o fenômeno, e então 

declara-se que o fenômeno depende daquilo que seu nome representa.” 

Hollis e Nell (1977), em minucioso trabalho de crítica filosófica, 

concluíram: 

“A teoria neoclássica é inaplicável, não falsa e impraticável, não 

impossível. Como seus pressupostos560 servem para definir as condições de 

aplicação dos seus modelos e como esses pressupostos são falsos, a teoria 

neoclássica é inaplicável.”  

Curiosamente, Blaug (1993), ao criticar a Teoria do Equilíbrio Geral de Walras, 

repete praticamente as mesmas palavras: 

                                                 
556 In: ‘Collected Works’, ed. Gowring, v. X, p. 214-215. 
557 Não obstante, W. Stark, no Prólogo à edição latino-americana de ‘Escritos Economicos’, assinala que 
Bentham correspondia-se em termos amistosos com diversos líderes da independência do continente: Bolívar, 
O’Higgins e San Martín (Bentham, 1965). Hunt (1989) igualmente destaca o papel de Bentham como 
reformador social. 
558 Apud Myrdal (1997, p. 48). 
559 Apud Myrdal (1997, p. 120). 
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“... a ocorrência freqüente de economias de escala em certas atividades, ..., 

sugere imediatamente que algumas das condições iniciais da teoria do equilíbrio 

geral não estão satisfeitas; a teoria do equilíbrio geral, portanto, é inaplicável, não 

falsa.” 

Hollis e Nell (1977) observam que o leiloeiro de Walras não pode funcionar pois as 

dinâmicas temporais são distintas nos vários setores produtivos. Common e Perrings (1997) 

apontam um importante contraste entre a dinâmica dos ecossistemas e a teoria de equilíbrio 

walrasiana: é que não é possível derivar as propriedades do ecossistema a partir do estudo 

de uma população em seu interior. 

Amartya Sen (1989) esclarece que há três suposições permeando toda a economia 

do bem-estar, oriundas de sua matriz utilitarista:  

a) o bem-estar de um indivíduo depende apenas do próprio consumo; 

b) os objetivos de um indivíduo estão baseados no próprio bem-estar; e 

c) as escolhas de um indivíduo estão baseadas nos próprios objetivos. 

Afirma Sen que é possível que cada uma delas seja verdadeira e até que as três o 

sejam, simultaneamente; mas também que é possível que uma ou mais não se verifiquem. 

Em seu brilhante estudo sobre ética e economia, Sen critica a atribuição do caráter de 

racional exclusivamente ao comportamento egoísta. Argumenta Sagoff (1988)561 que os 

indivíduos agem não apenas como consumidores economicamente racionais, mas também 

como “cidadãos” influenciados por uma “racionalidade ética”. 

Bromley (1991) argumenta que o critério da eficiência econômica não é nem 

objetivo, no sentido de despido de valores, nem necessariamente o critério “correto” de 

tomada de decisões para as políticas públicas. 

Recordando as condições enumeradas por Miller (1991) para o adequado 

funcionamento do modelo neoclássico562: o pleno conhecimento da disponibilidade dos 

                                                                                                                                                     
560 Os autores referem-se à análise crítica que fizeram dos pressupostos da informação perfeita, perfeita 
substituição entre fatores de produção etc. 
561 Apud Turner (1993, p. 17). 
562 Cf. Capítulo III, subseção 3.2.2. 
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bens, de seus preços e de suas características, escolhas coerentes e a “não saciedade”, 

observa-se que, a rigor, todas inexistem no mundo real. De fato, a perfeita informação 

nunca está disponível em igualdade de condições para todos os indivíduos; muitas vezes, 

ela é vertical e parcialmente transmitida. De igual modo, a coerência das escolhas 

freqüentemente encontra-se sujeita a qualificações. Finalmente, verifica-se empiricamente 

com alguma facilidade a ocorrência do fenômeno da saciedade, com a objetiva saturação de 

certos mercados. 

o Homem Econômico Racional 

Um dos pilares da economia neoclássica é o ‘Homem Econômico Racional’ - HER, 

seu “tijolo fundamental”, nas palavras de Ormerod (1994). É também um de seus mais 

contestados componentes. Nas palavras de Pareto563: 

“Dirijamos nossa atenção ao homem em si, privemo-lo de um grande 

número de qualidades, negligenciemos suas paixões, boas ou más, reduzamo-lo, 

enfim a uma espécie de molécula que reaja apenas à ação das forças da 

ofelimidade. Teremos assim uma ciência que parece-se inteiramente com a 

mecânica racional. É a economia pura.” 

Mesmo importantes representantes da própria Escola Neoclássica revelam suas 

restrições ao conceito, como Marshall, em 1890: 

“As forças éticas estão, entretanto, entre as que o economista deve 

considerar. Tem-se tentado, na verdade, construir uma ciência abstrata com 

respeito às ações de um ‘homem econômico’, que não esteja sob influências éticas 

e que procure, prudente e energicamente, obter ganhos pecuniários movido por 

impulsos mecânicos e egoísticos. Mas essas tentativas não têm sido coroadas de 

êxito ...” (Marshall, 1996) 

O HER, esse ser fictício, segundo Hollis e Nell (1977): 

                                                 
563 Apud Faucheux e Nöel (1995, p. 31). No texto consultado: “Portons ensemble notre attention sur l’homme 
lui-même, dépouillons-le d’un grand nombre d’attributs, négligeons ses passions, bonnes ou mauvaises, 
réduisons-le, enfin, à une sorte de molécule qui ne cède qu’à l’action des forces de l’ophelimité. Nous avons 
ainsi une science qui rassemble entièrement à la mécanique rationnélle. C’est l’économie pure.” 
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“Não é alto, nem baixo, gordo nem magro, casado ou solteiro. Não se 

esclarece se ele gosta do seu cachorro ... ou prefere o jogo de dardos à poesia. Não 

sabemos o que deseja; mas sabemos que, o que quer que seja, ele maximizará 

impiedosamente para obtê-lo.”  

Boulding564, não sem ironia, afirmou que “nem mesmo o estudo da economia 

consegue fazer com que as pessoas se tornem homens econômicos puros”. Blaug (1993) 

sublinha que os psicólogos experimentais demonstraram que o comportamento individual 

sistematicamente viola a racionalidade. Um dos mais importantes líderes empresariais do 

século XX, o ex-presidente da Sony, Akio Morita, também contestou a panacéia da 

racionalidade absoluta565: 

“Você pode ser totalmente racional com uma máquina. Mas se você 

trabalha com gente, algumas vezes a lógica tem que dar lugar à compreensão.”  

A perspectiva marxista afirma que o Homo Oeconomicus não pode ser definido 

independentemente de seu ambiente social, nem esse ser reduzido à simples soma de 

vontades individuais.  

Por sua vez, Passet (1979) afirma que o HER constitui uma “grosseira hipótese 

contra a natureza”, pois subordina o conceito de racionalidade ao de equilíbrio, que é algo 

que, a rigor, não existe. 

Um dos mais influentes artigos descrevendo os efeitos sobre o meio ambiente de um 

comportamento estritamente pautado no modelo do HER foi ‘The Tragedy of the 

Commons’, de Garret Hardin (1968). O autor descreve os efeitos sobre uma pastagem de 

propriedade comum do comportamento maximizador racional566 dos diversos pastores que 

a ela têm acesso, cujo cálculo individual de utilidade induz a que aumentem o número de 

animais no pasto até que a capacidade de suporte desse esteja completamente exaurida. 

Pode-se observar exemplos análogos ao descrito por Hardin no comportamento 

                                                 
564 Apud Fonseca (1993, p. 175). 
565 Apud Fonseca (1993, p. 162). 
566 Uma cena comum nas auto-estradas brasileiras em jornadas de grande movimento, como nos feriados 
prolongados, é a dos motoristas que, pretendendo ganhar tempo diante de retenções pontuais, começam a 
fazer ultrapassagens pelo acostamento. O comportamento que traria comodidade, por exemplo, a uma 
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prevalecente em muitas comunidades de baixa renda, onde o lixo doméstico é despejado em 

encostas, acelerando a erosão e riscos de desmoronamento; ou em valões, reduzindo sua 

vazão e multiplicando as possibilidades de inundações. Não obstante, quando são 

desenvolvidos programas de educação ambiental reduz-se a incidência de tais práticas. 

a liberdade do consumidor. 

Um importante pilar do edifício neoclássico é o pressuposto da liberdade do 

consumidor, questionado por Galbraith (1974). Posteriormente esse autor declarou: 

“Nada é tão importante na defesa da empresa moderna quanto o argumento 

de que seu poder não existe - que todo poder está entregue ao jogo impessoal do 

mercado, que toda decisão surge em resposta às instruções do mercado.” 

(Galbraith, 1986) 

Conforme sublinham Hollis e Nell (1977), a análise neoclássica não considera a 

existência de poder de mercado, nem das firmas, nem dos consumidores. 

Como constata Boyce (1994), referindo-se tanto ao processo político como à 

avaliação contingente, as preferências podem ser manipuladas. 

Outro aspecto do problema já era observado em 1911 por Schumpeter, que 

descrevia o papel da inovação no desenvolvimento capitalista: 

“... as inovações no sistema econômico não aparecem, via de regra, de tal 

maneira que primeiramente as novas necessidades surgem espontaneamente nos 

consumidores e então o aparato produtivo se modifica sob sua pressão. ... é o 

produtor que, via de regra inicia a mudança econômica, e os consumidores são 

educados por ele, se necessário.” (1997) 

Para Schumpeter, a inovação ocorre por cinco processos: 

a) introdução de um novo bem; 

b) introdução de um novo método de produção; 

c) abertura de um novo mercado; 

                                                                                                                                                     
ambulância ou veículo de socorro, quando reproduzido por dezenas de automóveis converte a retenção em 
insuportável engarrafamento. O egoísmo individual traz prejuízos à coletividade. 
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d) conquista de uma nova fonte de matérias-primas ou de bens semi-

manufaturados; e 

e) estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, 

como a criação ou a fragmentação de uma posição de monopólio.  

Sardinha (1995), em seu estudo sobre o processo de formação dos preços, conclui 

que a política de preço a ser estabelecida pelas empresas para os seus produtos será 

diferenciada conforme o peso de diversas variáveis macroambientais, incluindo a estrutura 

do mercado, o ciclo de vida do produto, fatores tecnológicos e fatores político-legais. O 

preço é visto, portanto, não  como a resultante de uma situação de equilíbrio de mercado, 

mas como uma decisão a ser adotada no quadro da política de marketing da empresa. Isso 

porque a hipótese tradicional relacionada à racionalidade do comportamento do consumidor 

é “por demais idealizada, fornecendo uma base frágil para o entendimento das relações de 

troca que hoje observamos”. Assim, prossegue Sardinha (1995): 

“Não são considerados fatos absolutamente palpáveis, como a falta de 

informações do consumidor acerca dos reais atributos dos produtos ofertados; os 

determinantes psicológicos que podem, a cada momento, alterar com a experiência 

das transações, como, por exemplo, o arrependimento ... Esse entendimento 

estreito do comportamento humano não contempla ainda a possível 

incompatibilidade entre a maximização da satisfação individual e noções éticas da 

sociedade.” 

Os modernos estudos de marketing procuram identificar os fatores que influenciam 

o comportamento do consumidor. Kotler e Armstrong (1993) classificam e descrevem 

alguns desses fatores. A Tabela A.IV-I apresenta tais elementos.  
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Tabela A.IV - I - Fatores que influenciam o comportamento do consumidor 

Natureza Fator 

Cultural Cultura 
Subcultura 
Classe social 

Social Grupos de referência 
Família 
Papéis e posições sociais567 

Pessoal Idade e ciclo de vida 
Ocupação 
Condições econômicas 
Estilo de vida 
Personalidade e autoconceito 

Psicológico Motivação 
Percepção 
Aprendizagem 
Crenças e atitudes 

                                                 
567 Analisando o desenvolvimento do pós-guerra, movido por um contínuo crescimento da demanda, Dupuy 
(1980) sublinha duas características do capitalismo: os “bens distintivos” e a vida útil dos bens “duráveis”. Na 
primeira, observa-se que os bens têm tanto mais utilidade social quanto mais desigualmente repartidos. Dessa 
forma, a busca de um status social é um dos principais motores do crescimento. Na última, a “obsolescência 
planejada” que reduz a vida útil dos produtos, ou induz a sua substituição por “novos” modelos, mais caros e 
que contêm mais energia e matérias-primas não-renováveis. Em ambos os casos, surge a contradição entre a 
necessidade do capitalismo de assegurar uma demanda crescente e a “fuga para a frente” na corrida para a 
produtividade. Tal contradição é multiplicada pela crise ecológica, tendo em vista o custo crescente de 
reprodução do sistema produtivo, em face da crescente escassez de recursos naturais. 
A crítica ecológica ao modo de produção industrial não se limita ao uso da técnica, mas estende-se à própria 
técnica. Afinal, a tecnologia não é neutra. Ressalve-se, que os ecologistas não se posicionam contra o 
progresso técnico, mas contra esse projeto técnico da sociedade industrial. Tal projeto apresenta o que Illich 
(1975) denominou contra-produtividade, isto é, efeitos contraprodutivos do excesso de tecnologia após um 
certo limiar; como numa função relacionando a qualidade de vida de toda a sociedade e a quantidade de 
tecnologia por ela usada, que numa fase inicial caracteriza-se pela sinergia, a partir de certo ponto apresenta 
rendimentos decrescentes como efeito de saturação e, finalmente, rendimentos negativos. 
Uma reflexão mais contemporânea foi formulada por Gorz, como assinala Bensaïd (1999, p. 477): 

“Aos equívocos de uma ecologia romântica, Gorz opõe uma racionalidade ecológica que consiste 
em satisfazer da melhor maneira as carências materiais com uma quantidade tão exígua quanto possível de 
bens com valor de uso e durabilidade elevados, portanto mobilizando um mínimo de trabalho, de capital e de 
recursos naturais: ‘A busca do rendimento econômico maximal, em contrapartida, consiste em vender com 
um lucro tão elevado quanto possível um máximo de produções realizadas como o máximo de eficácia, o que 
exige uma maximização dos consumos e das carências’.” 
Ainda acerca dos bens distintivos, Jaeger (1995) destaca que sua existência conduz à tendência de que a 
valoração baseada na DAP produza um desvio contrário aos recursos ambientais que, pela sua característica 
de consumo não-rival, não são distintivos. 
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Como se constata, nem todos esses fatores podem ser diretamente associados ao 

conceito de utilidade e a uma soberania do consumidor que, no mínimo, é bastante limitada.  

o Ótimo de Pareto  

Uma das principais críticas formuladas à visão neoclássica é a sua busca incessante 

em atingir uma situação de Ótimo de Pareto, critério maior para definir a eficiência 

econômica. Ora, o Ótimo de Pareto desconsidera por completo quaisquer fatores 

distributivos, tendo sido desenvolvido precisamente para evitarem-se os juízos 

distributivos. Se uma grande quantidade de pobres não pode melhorar sem retirar um pouco 

da opulência (affluence) dos ricos, a situação estaria num Ótimo de Pareto, apesar da 

disparidade entre os ricos e os pobres: tal situação poderia ocorrer, por exemplo, em uma 

sociedade escravagista. 

os indivíduos e a sociedade 

Finalmente, cumpre considerar-se que os fenômenos sociais e econômicos, a 

exemplo dos ecológicos, revelam a existência de “propriedades emergentes”, em que o 

todo é maior que a soma das partes. É a idéia de que uma sociedade tem propriedades 

diferentes do que as da simples soma das dos indivíduos que a compõem. O 

comportamento dos indivíduos quando imersos em multidões pode ser significativamente 

diverso daqueles que assumiriam diante das mesmas situações, caso sozinhos. Um típico 

exemplo é o comportamento de torcedores em um estádio esportivo. 

O instrumental neoclássico falha, portanto, ao concentrar sua análise no indivíduo e 

nas suas preferências, sem considerar o seu meio político, social e cultural. Como registra 

Salles (1998): 

“As preferências, ..., são definidas de maneira racional por indivíduos 

autônomos, de forma exógena ao processo social e político, sendo, neste sentido, 

inteiramente acontextuais.” 

Comete-se, portanto, um erro considerável quando se associa o bem-estar coletivo à 

mera adição do bem-estar de seus indivíduos.  
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“Sociedade e indivíduos são inseparáveis. Todo indivíduo nasce numa 

sociedade e é moldado, de várias maneiras, por ela. ... O ‘indivíduo’ como tal é um 

conceito destituído de sentido.” (Himmelweit, 1979) 

De igual forma, assinala Salles (1998), o interesse coletivo não é a resultante apenas 

da totalização das vontades individuais. Entre outras razões, porque, do mesmo modo de 

que podem ser apontadas “falhas de mercado”, “falhas no processo político” podem ser 

identificadas568. Um exemplo hipotético seria a decisão de uma municipalidade não investir 

no tratamento dos esgotos, em razão do fato de que, despejados em curso d’água, não 

afetarão o seu colégio eleitoral mas o de outras cidades. Assim, segundo a lógica estrita dos 

interesses dos eleitores responsáveis pela sua eventual reeleição, Legislativo e Executivo 

concederão prioridade a outros investimentos, produzindo todavia uma “externalidade 

política” para os Municípios a jusante (Salles, 1998).  

Dasgupta (1996) menciona que, em comunidades pobres, em geral o poder político 

é exercido por homens, acarretando que certas decisões relativas ao meio ambiente tendem 

a ser guiadas por preferências masculinas e não por necessidades femininas. Assim, em 

certas comunidades escasseia a lenha para consumo doméstico, coletada pelas mulheres, 

enquanto cresce o plantio de árvores frutíferas, cujo produto é comercializado pelos 

homens. 

Associadas a esse enfoque estão as desigualdades de poder político entre os 

segmentos sociais, cujos efeitos sobre o meio ambiente serão abordados na seção A-IV.5.  

A-IV.2 As fraquezas da Economia do Meio Ambiente 

neoclássica 

As principais “fraquezas” da Economia do Meio Ambiente foram identificadas por 

Tolmasquim (1995) como sendo os seguintes obstáculos e objeções à valoração monetária 

dos benefícios e ao princípio da internalização:  

a) obstáculos práticos; 

                                                 
568 Cf. Capítulo III, subseção 3.3.1. 
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b) objeções filosóficas; 

c) obstáculos políticos; e 

d) objeções de cunho teórico; 

Entre os obstáculos práticos, Tolmasquim cita os seis desvios569 das avaliações 

monetárias realizadas em mercados hipotéticos. As objeções filosóficas questionam não o 

método, mas a própria atribuição de valor monetário a seres vivos570. Os obstáculos de 

natureza política derivam do fato de que, em virtude do significativo grau de incertezas e 

imprecisões, muitas escolhas soi-disant técnicas apresentam conteúdo subjetivo, permitindo 

decisões arbitrárias. A esse respeito, em estudo realizado para o Ministério do Meio 

Ambiente francês, de L’Ara e Dron (1998) registram as seguintes dificuldades, observadas 

na avaliação monetária do meio ambiente na administração pública daquele país: 

a) os métodos de cálculo produzem resultados bastante diferentes; 

b) o resultado é sensível ao cenário de referência; e 

c) há escolhas implícitas sistematicamente praticadas: simplificações 

que limitam o alcance das avaliações; convenções que influenciam os resultados; e 

assimetrias culturais recorrentes571. 

As principais objeções de cunho teórico mencionadas por Tolmasquim questionam 

“o raciocínio seguido para determinar a posição ótima de internalização, para estabelecer 

uma norma ambiental ótima”. Segundo essa análise, o ‘Ótimo de Poluição’ é obtido a partir 

de duas curvas de custos tratadas simetricamente – os custos externos ao meio ambiente e 

os custos econômicos internos, esses equivalentes à redução dos benefícios líquidos – 

porém não diretamente comparáveis; em virtude de que os custos internos do produtor são 

compensados via mecanismo de preços, ao passo que os custos impostos ao meio ambiente 

representam “destruições líquidas”. Desse modo, a internalização “inscreve a 

‘externalização’ no coração mesmo da internalização proposta”, concluindo-se que, para 

                                                 
569 Cf. Capítulo III, subseção 3.3.4.  
570 Esse aspecto será examinado na seção A-IV.7, mais adiante. 
571 Os autores citam o seguinte exemplo: calcula-se o tempo ganho pelos automobilistas com a construção de 
uma auto-estrada, sem considerar-se o tempo perdido pelos pedestres que serão obrigados a fazer um percurso 
maior 
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minorar tal distorção, ao menos uma restrição de reprodução ecológica deve ser aduzida ao 

modelo. 

Acselrad (1995) apresenta de outra forma esse questionamento. Para esse autor, o 

conceito de “custo” no pensamento neoclássico – decisão voluntária de privação de 

utilidade com fins de produção ou de consumo – não se aplica aos “prejuízos” ou “danos” 

impostos a outrem – as externalidades descritas por Pigou. Assim, a curva CME não seria 

comparável à curva BMLP, pois seus valores exprimem características qualitativamente 

distintas. Demais, para Acselrad, “a ‘sustentabilidade’ ecológica global não é idêntica à 

soma das intervenções ‘sustentáveis’ da multiplicidade dos agentes econômicos” só 

podendo ser regulada na esfera política. 

Acselrad observa ainda que, desde Pigou, o “dano ambiental” passou a ser 

representado como um “custo externo”, reduzindo-o à esfera do mercado, o que não 

corresponde a toda a sua dimensão. Assim, no viés analítico neoclássico, “por mais ampla 

que seja a gama de efeitos externos, ela será sempre vista como excepcional, ainda que 

sistemática”. Em última análise, para esse autor, as externalidades não constituem “falhas 

de mercado”; antes, tratam-se de verdadeiras vantagens competitivas disputadas entre 

diferentes firmas e capitais. 

Por sua vez, manifesta-se Martinez-Alier572: 

“... criar um mercado para as externalidades é absurdo porque elas são, 

por definição, efeitos que não podem ser apreendidos pelo mercado.”573  

Outra objeção teórica é apontada por Victor (1991). Para o autor, há uma 

contradição intrínseca na busca de indicadores de sustentabilidade com base nos 

pressupostos neoclássicos de funcionamento do mercado. Com efeito, ou os mercados de 

recursos naturais funcionam conforme aqueles pressupostos, ou não funcionam. Se 

funcionam, a alocação dos recursos já é eficiente. Senão, tais indicadores seriam de escassa 

aplicabilidade, uma vez que “as hipóteses necessárias à sua significância normativa não 

estariam prevalecendo” (Lima, 1999b). 

                                                 
572 Apud Ravaioli (1995, p. 41). 
573 No original consultado: “... creating a market for externalities is absurd because they are by definition 
effects that cannot be measured by the market.” 
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Wackernagel et al. (1999) condenam a avaliação monetária porque: 

a) sugere substitutibilidade; 

b) permite descontar o futuro; e 

c) posiciona o foco da análise nos valores marginais e não nos 

absolutos. 

Esses autores consideram que as avaliações monetárias podem ser úteis como 

advertências, mas não são confiáveis para identificar limites ecológicos ou estabelecer 

decisões. 

Por sua vez, Vatn e Bromley (1995) registram a não-neutralidade do contexto em 

que a valoração é efetuada e, sublinhando o fato de que os bens e serviços ambientais, 

enquanto fatores de produção, não são disponibilizados em unidades discretas, apontam três 

categorias de problemas: 

a) problemas cognitivos: causados pelas dificuldades de observar e 

ponderar atributos do objeto de análise; 

b) problemas de incongruidade: derivados da freqüente ocorrência da 

incomensurabilidade; e 

c) problemas de composição: originados das inter-relações entre os 

diversos atributos, na medida em que o valor de um atributo depende do valor de 

outro e assim sucessivamente. 

No escopo deste Apêndice, demais dos problemas concernentes aos métodos de 

valoração analisados no Capítulo III, na subseção 3.3.4, examinarei as seguintes entre as 

principais críticas formuladas à aplicação do instrumental neoclássico às questões 

ambientais: o mecanicismo, o reducionismo, a desconsideração das classes sociais e a 

insustentabilidade ecológica da eficiência econômica. 
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A-IV.3 O mecanicismo e a desconsideração da entropia 

A EMA constrói-se a partir do modelo de equilíbrio geral walrasiano, derivado do 

paradigma mecanicista newtoniano. O paradigma mecanicista da escola neoclássica é 

apontado como inadequado por Georgescu-Roegen: 

 “Existe na história do pensamento econômico um fenômeno curioso: anos 

após o dogma mecanicista ter perdido a sua supremacia na física e sua influência 

no mundo filosófico, os fundadores da escola neoclássica puseram-se a edificar 

uma ciência econômica a partir do modelo mecanicista para fazer, segundo a 

expressão de Jevons, ‘a mecânica da utilidade e do interesse individual’.”574 

(Georgescu-Roegen, 1973) 

Georgescu-Roegen propõe uma revolução epistemológica na economia 

mudando o paradigma da mecânica para a termodinâmica – especialmente a da 

Segunda Lei, a da Entropia575, que nos explica que não existe um fenômeno com 

rendimento de 100 %, isto é, que não existe processo físico sem perdas, das quais 

originam-se impactos ambientais. A irreversibilidade da Entropia, contudo, não 

significa o “fim da história”. A Lei da Entropia não prediz o que vai acontecer. 

A história tem uma indeterminação576.  

Essa crítica ao mecanicismo é retomada por Daly 577: 

“O erro básico (do pensamento econômico tradicional) é a epistemologia 

mecanicista, pela qual o processo econômico é representado como um movimento 

circular, fechado e reversível, movendo-se entre a produção e o consumo, sem 

levar em conta os aspectos físicos e biológicos da atividade econômica, que opera 

                                                 
574 No original consultado: “A curious event in the history of economic thought is that, years after the 
mechanistic dogma has lost its supremacy in physics and its grip on the philosophical world, the founders of 
the neoclassical school set out to erect an economic science after the pattern of mechanics - in the words of 
Jevons, as ‘‘the mechanics of utility and self-interest’”. 
575 Cf. Capítulo III, subseção 3.1.2. 
576 Esse entendimento encontra respaldo na evolução da Física no século XX, em particular no princípio da 
incerteza de Heisenberg e a Teoria do Caos, mencionados na nota 103 do Capítulo I. 
577 Apud Ravaioli (1995, p. 127-128). 
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nos elementos naturais, sujeitos, por um lado,  à exaustão e por outro à 

degradação pelo processo da entropia.” 578  

Aplicando a perspectiva termodinâmica à análise dos sistemas econômicos, 

constata-se a inadequação dos modelos vigentes, de vez que são dependentes da 

permanente e crescente transformação de matéria e energia de um estado de baixa entropia 

para outro de alta entropia. Isto significa um crescimento da “desordem” no mundo natural, 

que pode ser exemplificada pela contaminação de mananciais, desaparecimento de espécies 

e por fenômenos como a chuva ácida, a desertificação e a erosão. Como nos ensina a Lei da 

Entropia, uma vez efetuada a degradação de energia para uma forma de menor qualidade, é 

necessária uma grande quantidade de energia para retornar ao nível anterior. Contudo, a 

lógica mecanicista, concebe o mercado como um sistema fechado, cujos fenômenos são 

reversíveis, desconsiderando os efeitos das atividades da esfera econômica sobre a biosfera. 

A teoria econômica não consegue diferenciar se uma tonelada de lenha veio do 

desmatamento de uma reserva ou de uma área reflorestada, nem se certa quantidade de 

energia veio de combustível fóssil ou de energia renovável.  

Dessa forma, tem-se observado o crescente conflito dos ritmos das atividades 

econômicas que utilizam os recursos naturais e dos ciclos ecológicos necessários à 

reprodução daqueles recursos.  

A-IV.4 O reducionismo 

A lógica mercantil, fugindo à tradição clássica, reduz as necessidades humanas ao 

conceito de demanda em um mercado, como denota a seguinte passagem: 

“A insistência de Smith na importância da estrutura institucional e de todo 

o conjunto de valores morais sobre os quais os mercados livres operam foi 

                                                 
578 No original: “The basic error (of traditional economic thought) is that of a mechanistic epistemology, by 
which the economical process is represented as a circular movement, closed and reversible, moving between 
production and consumption, without taking into account the physical and biological aspects of economic 
activity, which operates on natural elements subject to exhaustion on the one hand, and deterioration through 
entropy on the other.” 
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esquecida, pois esses conceitos não podem ser facilmente traduzidos com 

linguagem matemática.” (Ormerod, 1996) 

É o próprio Pigou (1946) quem admite que “a extensão de nossa investigação é 

limitada àquela parcela do bem-estar social que pode ser dimensionada por uma unidade 

de medida monetária”579, em outras palavras, apenas ao bem-estar econômico.  

Segundo Passet (1979), a relação entre a economia e o meio ambiente pode ser 

expressa pela imagem de três esferas superpostas, com a maior contendo as menores e a 

menor contida nas outras duas, como na Figura 9, abaixo.  

Figura 9 - As esferas das atividades econômicas e humanas e a biosfera 

 

 

 

 

 

A esfera das atividades econômicas, a mais interna e na cor preta, englobando as 

atividades de produção, troca e consumo constitui apenas uma parcela das atividades 

humanas. É orientada pelo objetivo de satisfazer as necessidades humanas e dinamizada por 

seus agentes - famílias, empresas, o Estado -, caracterizada pela interdependência e 

coordenada pelas regulações.  

A esfera das atividades humanas, a intermediária e na cor vermelha, é mais ampla 

na medida em que inclui todo um universo de emoções, ligado à inspiração, à afetividade, 

ao religioso e à estética, onde os homens encontram suas motivações de viver. Ultrapassa, 

portanto, o universo econômico. Como assinala Godelier (1971)580, o econômico está 

presente em tudo, mas está longe de ser tudo.  

                                                 
579 No original: “The range of our inquiry becomes restricted to that part of social welfare that can be 
brought into relation with the measuring-rod of money”.  
580 Apud Passet (1979, p. 10).  
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Por sua vez, essa esfera das atividades humanas está contida em um universo maior 

que reúne todos os seres vivos e a matéria inanimada, a biosfera, na cor azul. Devido às leis 

que regulam os ecossistemas, a reprodução das duas esferas menores depende do adequado 

funcionamento da biosfera. Esta, por sua vez, não seria a mesma se o homem viesse a 

desaparecer. 

As atividades econômicas são transformadoras da natureza, com ela interagindo em 

dois níveis: recolhendo matérias-primas e devolvendo resíduos. 

Ora, assinala Passet (1979), não obstante a finalidade da esfera econômica situar-se 

na esfera maior das atividades humanas - dado que a satisfação das necessidades humanas 

não se limita ao econômico - e apesar de sua dependência do equilíbrio da biosfera, foi 

sendo desenvolvida uma lógica que a concebe como um sistema fechado, de tal forma que 

seu funcionamento entrou em choque com as duas outras esferas. Assim, o que é definido 

como ótimo do ponto de vista da produção, da troca e do consumo não o é necessariamente 

face às outras necessidades humanas e nada tem a ver com as regras que presidem o 

funcionamento dos ecossistemas. Na expressão de Maréchal (1997), a teoria neoclássica 

pretende submeter a natureza à lei da oferta e da procura, quando existe uma 

incompatibilidade entre a lógica do mercado e a dinâmica ecológica. 

Passet diagnostica esse fenômeno como sendo o reducionismo econômico, em que 

o econômico dita o comportamento social, e não o inverso.  

Na introdução de sua coletânea, Daly e Townsend (1996) comparam a diferença 

entre a circularidade do sistema econômico neoclássico e a visão ecológica às diferenças 

entre Ptolomeu e Copérnico acerca de quem estava no centro do Universo581.  

                                                 
581 A astronomia ptolomaica é a aplicação da geometria ao sistema celeste. O sistema ptolomaico era 
geocêntrico, isto é, pressupunha que os corpos celestes faziam um movimento circular em torno da Terra, 
considerada o centro do Cosmo. Essa concepção era coerente com os fundamentos da Física aristotélica, que 
separava a Física da Terra da Física do Céu. No Céu, morada dos deuses, predominava a perfeição, 
representada pelo círculo. A Física terrestre caracterizava-se pela desordem e por movimentos retilíneos. 
Aristóteles supõe uma causa para todo movimento, não concebendo portanto a inércia que será demonstrada 
por Newton, a partir de Galileu e Descartes.  
No século XVI, a revolução copernicana substitui a concepção geocêntrica pelo sistema heliocêntrico. 
Copérnico, contudo, manteve-se preso ao paradigma da circunferência, desconhecendo a forma elíptica das 
órbitas que seriam descobertas por Kepler.  
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Para Passet a teoria econômica não acompanhou a evolução da sociedade. Nunca 

como hoje, afirma, a ciência econômica foi tão inapta, não apenas para solucionar os 

principais problemas contemporâneos, como até para detectá-los. O que é diagnosticado 

como crise, de fato é uma mutação irreversível no funcionamento das sociedades. 

Durante milênios, enquanto a produção era concentrada no setor primário, a 

reflexão econômica confundiu-se com uma reflexão sobre a natureza e a produção somente 

podia perpetuar-se respeitando os ciclos e as condições ecológicas. A evolução da 

humanidade conduziu progressivamente a produção ligada ao bem-estar a superar a de 

subsistência. O conceito de necessidade transformou-se, aproximando-se do de desejos 

subjetivos, tornando essencial a definição de valor.  

Assim, os bens são produzidos porque desejados; e desejados porque têm valor. O 

pensamento econômico desenvolveu uma lógica que, confundindo os meios e os fins, 

concentrou-se na questão dos valores monetários em detrimento da realidade física e 

retraiu-se das dimensões da biosfera para as do mercado: é o equilíbrio desse e não 

daquela, que torna-se a preocupação central da ciência econômica. 

À medida em que ampliou-se o impacto das atividades econômicas e que, 

paradoxalmente, seu campo de análise foi reduzido, agravou-se o “divórcio” entre as 

lógicas da economia e da biosfera. Quatro grandes fenômenos caracterizam essa 

defasagem: 

a) o “efeito de massa”; 

b) a mutação nas bases e no espaço do desenvolvimento econômico (A 

Revolução Industrial aumentou o consumo de energia e de recursos naturais); 

c) a aceleração dos ritmos; e 

d) o aparecimento de limites. 

O “efeito de massa” caracteriza-se pelo poder de perturbação sobre os ecossistemas 

de uma população crescente, equipada de instrumentos cada dia mais eficazes e potentes. 

São exemplos: a potência de um foguete espacial comparada à dos cavalos que puxavam 

carroças; a velocidade dos aviões e dos satélites em relação às primeiras locomotivas; os 
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ganhos de rendimento e produtividade que multiplicam a capacidade de produção das 

máquinas e mesmo dos solos agrícolas. 

O que Passet denomina mutação nas bases e no espaço do desenvolvimento 

econômico são duas rupturas que surgem com a Revolução Industrial. Até aquele 

momento, o desenvolvimento econômico baseava-se na exploração de diversas formas de 

vida, animais e vegetais, tornando-se necessário para a sobrevivência o respeito aos seus 

ciclos, ritmos e leis. A primeira ruptura provocada pela Revolução Industrial ocorreu 

quando, no processo produtivo, as energias fósseis e físico-químicas substituíram as 

naturais e quando as matérias inanimadas tornaram-se mais importantes que os seres vivos. 

A segunda foi a ruptura do espaço geográfico com o fenômeno da urbanização e a 

conseqüente produção maciça de resíduos e dejetos que já não situavam-se na escala 

natural de absorção pelos ciclos biogeoquímicos. 

A aceleração dos ritmos diz respeito ao crescimento exponencial verificado em 

diversas áreas: populacional, tecnológica, comercial, cultural, entre outras. 

Finalmente, a humanidade passa a ter consciência da existência de limites . 

Diversos estudos sustentam que os padrões de consumo e bem-estar dos países 

industrializados não podem ser compartilhados por todos, devido a impossibilidades 

físicas. Outros advogam a insustentabilidade dos presentes processos de crescimento 

econômico, com base em argumentos que apontam a degradação dos recursos naturais 

resultante das diversas formas de poluição e impactos ambientais que os têm caracterizado. 

Diante desses fenômenos que ultrapassam a esfera estritamente econômica, a teoria 

econômica, em vez de questionar seus paradigmas e ampliar o escopo de sua reflexão 

interagindo com outras disciplinas, procura, ao contrário, analisá-los segundo os conceitos 

e categorias que lhe são peculiares, numa postura reducionista.  

Um dos sintomas mais evidentes das profundas mudanças identificadas pelo autor é 

o desemprego estrutural que atinge crescentemente nações de diversos graus de 

desenvolvimento.  
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as funções Cobb-Douglas 

Segundo Perrings (1986), os modelos de equilíbrio geral de Neumann, Leontieff e 

Sraffa baseavam-se, entre outras premissas, na suposição de que a economia funciona 

independentemente do seu meio ambiente. Assim, os recursos são extraídos gratuitamente 

e os resíduos dispostos também gratuitamente na natureza.  

Na macroeconomia tradicional, a função de produção Cobb-Douglas é expressa por 

Y = L1-γ Kγ 

sendo 

Y  o produto; 

K  o fator capital; 

L  o fator trabalho; e 

γ um coeficiente tal que 

1> γ >0. 

Sua modificação mais conhecida é  

Y = A f (K, L) 

onde A indica o estado do conhecimento tecnológico (Dornbusch e Fischer, 

1991). 

Cleveland e Ruth (1997) apresentam a crítica de Georgescu-Roegen à utilização das 

funções de produção Cobb-Douglas, que assumem a seguinte forma: 

Q = KαLβRλ 

sendo: 

Q = Y  o produto de um bem por período de tempo; 

K  o estoque de capital; 

R  o fluxo de recursos naturais; 



392 

L  o suprimento de trabalho por período; e 

α, β e λ  parâmetros fixos. 

A função, tal como apresentada na versão neoclássica, implica em que R pode ser 

mínimo, contanto que K e L sejam aumentados proporcionalmente. Cleveland e Ruth 

(1997) sublinham que as possibilidades de substituição são limitadas. 

Harribey (1998) critica a distorção introduzida com  a aplicação da função Cobb-

Douglas, argumentando que, na versão de Stiglitz, a economia não depende da ecologia.  

Romeiro (1999) também assinala que a função de produção só compreende o capital 

e o trabalho, desconsiderando o meio ambiente, porque implicitamente assume o modelo 

circular. Para ele, capital e recursos naturais são bens complementares e não substitutos. 

Opschoor (1997) afirma que um modelo realista de produção deveria conter: 

a) as funções de produção tradicionais; 

b) equações que reflitam as ligações entre volumes e quantidades de 

trabalho e capital antrópico com recursos naturais renováveis e não-renováveis; e 

c) funções que descrevam a regeneração dos recursos naturais, a 

capacidade de suporte dos ecossistemas e as suas ligações com o processo 

econômico. 

Uma função modificada é proposta por Biswanger (1997), com a seguinte forma: 

g (Y, E) = f ( L, K, R, A ) 

sendo:  

E  a qualidade do meio ambiente; e 

Y, L, K, N e A  os mesmos das expressões anteriores. 

Nesse caso, observa-se que não se pressupõe a substitubilidade e é introduzida a 

qualidade do meio ambiente, relacionada com a quantidade total da produção para uma 

dada combinação dos fatores. 
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Segundo Godard e Salles (1991), Soddy, ao chamar a atenção para a dupla natureza 

do conceito de capital - a real e a financeira - que torna possível a ilusão de uma 

acumulação contínua, enquanto os capitais reais se degradam. Desse modo, a dita 

acumulação de capital seria na verdade a desacumulação do capital acumulado pela 

natureza a partir do fluxo solar. 

A-IV.5 A desconsideração das classes sociais 

Ao não considerar a existência de classes sociais, a escola neoclássica ignora, oculta 

e/ou subestima o fato de que quem se apropria do excedente econômico produzido não é 

quem sofre o dano ambiental. Norgaard (1997b) critica que os modelos adotados pela 

EMA “tomam implicitamente como dada a distribuição de direitos existente entre os 

membros da sociedade e entre suas gerações”. 

O Relatório do Desenvolvimento Humano de 1998 (PNUD, 1998) reconhece 

explicitamente que os que menos consomem os recursos naturais são os que suportam a 

maior parte dos danos ambientais. A análise é feita com base na comparação entre países, a 

partir da constatação de que os países mais ricos são responsáveis por uma maior utilização 

dos recursos naturais, cujos efeitos negativos, no entanto, são maiores nos países mais 

pobres582. O mesmo fenômeno pode ser constatado no interior dos países e mesmo das 

regiões metropolitanas. 

Examinando a problemática ambiental latino-americana, Sunkel (1981) argumenta 

que a sua percepção é distinta conforme a perspectiva dos principais “atores sociais”583, a 

saber: 

a) o Estado; 

                                                 
582 Entre os exemplos citados, destaca-se a questão do efeito-estufa. Os países de renda mais elevada, embora 
não ultrapassem 20% da população mundial, contribuem com 53% das emissões de dióxido de carbono; não 
obstante, países extremamente pobres como o Bangladesh, que contribuem com apenas 0,3% das emissões 
mundiais, tem 17% do seu território ameaçado de desaparecimento com o aumento do nível do mar, uma das 
conseqüências do aquecimento global. 
Outro tema associado a essas desigualdades é a Dívida Ecológica, objeto do Apêndice II. 
583 Uma análise mais atual, sob a perspectiva da escola do ‘Public Choice’ e aplicada às democracias 
representativas, é proposta por Schneider e Volkert (1999), distinguindo entre “eleitores”, “políticos”, 
“grupos de interesse” e “burocratas”. As conclusões desse artigo serão comentadas no Apêndice I. 
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b) as forças dominantes  ou burguesia empresarial; 

c) os intelectuais; e 

d) os marginalizados. 

No que concerne ao Estado, tanto para os governos democráticos como para os 

autoritários, a emergência dos problemas ambientais surge como um fator complicador a 

mais, tendo em vista situações já sobrecarregadas de demandas e face a recursos muito 

limitados para o seu atendimento. Dessa forma, buscarão postergar o seu enfrentamento 

adotando soluções meramente paliativas, agindo somente quando sob forte pressão política 

ou em situações de grande risco. 

As chamadas forças dominantes assumem ao longo do tempo, várias posições, 

desde a de negar o problema, sua importância e as suas responsabilidades, até perceber o 

meio ambiente como potencial fonte de lucro e passar a utilizar um “marketing verde” para 

promover seus produtos. 

Os intelectuais, assim como os “cidadãos conscientes” na expressão de Sunkel, 

não obstante constituam um grupo assaz heterogêneo, tendem a buscar soluções amplas, 

racionais e de longo prazo. Estão sujeitos, todavia, à “tentação tecnocrática”, ou seja, a 

defender propostas que coloquem seus membros em papel destacado. Assim. observa-se 

uma deformação das idéias, segundo os diferentes grupos de interesses, o que torna sua 

influência como “atores sociais” sobre o estado, os media e outros grupos, diluída, ainda 

que significativa. 

Para Sunkel, os marginalizados constituem a maioria da população e são os que 

sofrem com os problemas ambientais, mas também com os sociais e econômicos. Entre os 

vários critérios de classificação desses grupos, o autor destaca o nível de consciência 

política, distinguindo a “massa disforme” do “povo consciente”. Existe uma ambivalência 

entre a buscam de soluções coletivas, através de organizações de classe ou a tentativa de 

tornarem-se possíveis participantes dos benefícios do crescimento por meio da ascensão e 

da mobilidade sociais. 

a crítica ao Teorema de Coase 

Entre as críticas formuladas ao Teorema de Coase, destacam-se as seguintes:  
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a) vários poluentes têm longa sobrevida, afetando futuras gerações que 

não têm possibilidade de negociar me seu próprio nome; 

b) nem sempre é possível identificar vítimas e poluidores; e 

c) as vítimas podem estar desinformadas. 

Ademais, os conflitos de degradação ambiental envolvem muitas partes e tipos de 

interesses, não se desenvolvendo necessariamente de maneira bipolar (Salles, 1998). 

Para Bromley (1991), “em um mundo sem custos de transação não pode haver 

externalidades”584. Esse autor identifica três tipos de custos de transação: custos de 

informação; de contrato; e de execução. 

Tietenberg (1994), ao comentar um exemplo de aplicação do Teorema de Coase - a 

negociação entre o dono de um potente aparelho estéreo e os seus vizinhos - comenta que a 

atribuição de direitos de propriedade pode induzir a comportamentos indesejáveis; assim, 

atribuir o direito ao dono do aparelho de som pode incentivar outros vizinhos a produzirem 

barulho no intuito de também receberem compensações pecuniárias. Ademais, a atribuição 

de direitos de propriedade afeta a distribuição de renda e essa afeta a demanda por bens e 

serviços ambientais585 e, por conseguinte, os preços de mercado. Disso decorre, segundo 

Lima (1999b), que a diferentes padrões distributivos corresponderão diversas possibilidades 

de sustentabilidade. Norgaard (1997b) também sublinha que existem várias alternativas 

para a alocação eficiente dos recursos em função da distribuição dos recursos entre os 

indivíduos. 

Norgaard (1997a) registra que estudos empíricos têm revelado que a DAA é 

geralmente três vezes superior à DAP. Uma das explicações oferecidas para a divergência 

observada entre a DAP e a DAA é a circunstância das pessoas freqüentemente 

manifestarem maior aversão a perdas que atração por ganhos equivalentes. Tal constatação 

desmente o Teorema de Coase, pois a posição inicial do indivíduo torna-se relevante 

                                                 
584 No original: “... in a world without transaction costs there could be no externalities”. 
585 E.g. uma classe média maior implica em maior consumo de eletrodomésticos, como fornos de microondas 
e lavadoras de louças, resultando em maior consumo energético per capita. 
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Bromley (1995) confirma que a DAA registrada tem sido superior em três a cinco 

vezes à DAP, concluindo que há uma tendência a que a DAP subestime os danos, tendo 

como conseqüência um incentivo à poluição. Por conseguinte, Bromley recomenda o uso 

da DAA. O mesmo autor acrescenta que é conceitualmente incoerente estimar os danos 

ambientais com base na DAP daqueles cujo bem-estar pressupõe-se foi reduzido. 

desigualdades de poder e de riqueza 

Sem fazer menção ao trabalho de Sunkel, Boyce (1994) examina a influência da 

desigualdade de poder e de riqueza na geração de danos ambientais. Sua análise aplica-se 

tanto às desigualdades no seio de uma comunidade, quanto às disparidades de poder e de 

riqueza entre as nações, concluindo que quanto maiores as desigualdades de riqueza e 

poder, maior a degradação ambiental. É nesse sentido que Martinez-Alier (1998) define a 

distribuição ecológica como sendo as assimetrias sociais, espaciais e temporais no acesso 

aos recursos e serviços ambientais e na repartição dos ônus da degradação ambiental. E 

Norgaard (1997a) sublinha que a desigualdade agrava a sustentabilidade em função de que 

os muito pobres não podem preocupar-se em transferir ativos às gerações seguintes586. 

Para Boyce, a DAP é limitada pela Capacidade de Pagar – CDP. Conforme a 

distribuição de renda seja mais ou menos igualitária os preços relativos de bens de consumo 

popular e bens de luxo irão se aproximar ou se distanciar. Em uma distribuição com perfil 

altamente concentrado como a brasileira, produtos de consumo popular possuem menor 

DAP. 

Quando quem sofre com a poluição atmosférica é mais pobre, o ‘Ótimo de 

Poluição’ é muito maior, pois a sua CDP, que condiciona a DAP é menor. O Gráfico 8, 

adiante, expressa tal visão. 

                                                 
586 É no mesmo sentido a observação de Gligo (1997) constante do Apêndice I, seção A-I.2. 
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Nesse Gráfico, a curva BMLP representa o Benefício Marginal Líquido Privado de 

um empreendimento gerador de determinado nível de impacto ambiental. As curvas 

CMECL e CMEBP representam, respectivamente, os Custos Marginais Externos, 

calculados a partir das respectivas DAPs em duas comunidades distintas: um condomínio 

de luxo e um bairro popular. Como conseqüência da menor CDP do bairro popular, sua 

DAP será menor e assim o CMEBP em relação ao CMECL. Dessa forma, Q** que 

expressa o ‘Ótimo de Poluição’ no bairro popular corresponderá a um dano 

significativamente superior ao de Q*, o ‘Ótimo de Poluição’ no condomínio de luxo. Essa 

diferença corresponde, segundo Boyce, a um ‘Efeito Renda e Poder’. 

O fenômeno implica em muitas conseqüências. Pode explicar como, à luz de 

mecanismos que considerem exclusivamente a eficiência alocativa, torna-se mais 

“economicamente racional” concentrar as atividades poluidoras em localidades cujos 

moradores possuam menor renda. Em tais comunidades, a ‘Taxa Pigouviana’ a ser imposta 

ao poluidor seria significativamente menor. O estabelecimento pelo poder público de um 

Gráfico 8: “Efeito Renda e Poder” e Nível de Poluição 

$ 
BMLP 

CMECL 
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critério de eqüidade conduziria à fixação de um “adicional de equalização da qualidade 

ambiental” a ser acrescentado à Taxa Pigouviana dos bairros populares ou por meio da 

fixação de padrões ambientais uniformes para as várias regiões. De outro lado, 

possivelmente, em tais comunidades, onde são menores as oportunidades de emprego, as 

pressões político-institucionais em defesa do meio ambiente - por exemplo, pleiteando a 

fixação de severos padrões de controle ambiental - serão neutralizadas pelo argumento 

“desenvolvimentista” da geração de novos empregos, ainda que à custa da saúde dos 

moradores, inclusive dos que não serão empregados da empresa587.  

Boyce (1994), Norgaard (1997a), Salles (1998) e Martinez-Alier (1998) destacam o 

movimento pela ‘Justiça Ambiental’ nas comunidades de baixa renda dos Estados Unidos 

como reação ao “racismo ambiental” que localiza as indústrias mais poluentes ou os 

depósitos de resíduos em áreas habitadas predominantemente por populações negras, 

hispânicas ou indígenas. 

A visão de Boyce é contestada por Seruggs (1998) que argumenta que não há 

evidência de que os mais ricos vão preferir uma maior degradação. 

uma analogia com a análise kaleckiana 

Kalecki (1997), em sua teoria sobre os determinantes dos lucros, propôs um modelo 

de análise do Produto Nacional Bruto, estabelecendo uma distinção entre o consumo dos 

capitalistas e o dos trabalhadores:   

PNB = Lucros Brutos + Salários e Ordenados 

PNB = Investimento Bruto + Consumo dos Capitalistas + Consumo dos 

Trabalhadores 

                                                 
587 Conforme assinalado no Capítulo I, subseção 1.1.1, e melhor explicitado no Capítulo II, subseção 2.1.3, 
pelo fato de, na Constituição de 1988, o meio ambiente sadio constituir um direito fundamental dos brasileiros 
e a defesa do meio ambiente constituir um dos princípios da ordem econômica, tal “argumento” jamais 
poderia ser invocado. A realidade política nacional, contudo, obedece a uma lógica própria em que a 
manipulação de informações com o fito da conquista e manutenção do poder não reconhece quaisquer limites 
legais ou éticos. 
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Analogamente, podemos redefinir o CME e o BMLP, levando em consideração 

duas situações: moradores e não moradores do local afetado pelo dano ambiental; e 

trabalhadores e capitalistas da empresa responsável pelo dano ambiental588. A combinação 

de tais condições implica em quatro diferentes categorias: trabalhadores moradores (TM), 

trabalhadores não moradores (TN), capitalistas moradores (CM) e capitalistas não 

moradores (CN). 

Assim, temos que: 

CME = CMETM + CMETN + CMECM + CMECN  

BMLP = BMLPTM + BMLPTN + BMLPCM + BMLPCN  

Pelo próprio conceito de “líquido” embutido no BMLP, ele é inteiramente 

apropriado pelos capitalistas. Contudo, supondo-se a existência de mecanismos 

institucionais, tais como a participação dos trabalhadores nos lucros da empresa ou a 

concessão de bônus e prêmios sobre a rentabilidade, pode-se imaginar, em tese, uma 

parcela do BMLP sendo usufruída pelos trabalhadores. Não se questionará, no entanto que 

o BMLP dos capitalistas é superior ao dos trabalhadores.  

Da mesma forma, o dano ambiental é sofrido com maior intensidade pelos 

moradores dos locais onde ocorrem as emissões que pelos não moradores. Assim, em 

termos reais, o CME de um não morador é menor que o CME de um morador.  

Para cada uma das quatro categorias consideradas existirá um ‘Ótimo de Poluição’ 

distinto. 

O que cabe ao formulador de políticas públicas é buscar um ‘Ótimo de Poluição’ 

ponderado que reflita, segundo algum critério de eqüidade589, uma alocação ótima para o 

conjunto da sociedade e não o critério convencional da EMA em que os benefícios 

                                                 
588 Christainsen e Tietenberg (1985) investigaram como os custos e benefícios das políticas públicas 
ambientais são distribuídos entre os diversos grupos socioeconômicos e as regiões geográficas. 
589 Analisando aspectos da eqüidade internacional nas negociações acerca do aquecimento global, Rose 
(1994) identificou dez possíveis critérios de eqüidade.  
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marginais apropriados por uns são relacionados com os custos marginais impostos a outros 

segmentos sociais.  

Por exemplo, em uma sociedade com a renda extremamente concentrada como a 

brasileira, a renda média per capita é superior à renda efetiva da maior parte da população. 

Se uma desigualdade semelhante fosse observada com relação ao BMLP de determinada 

atividade, seria razoável imaginar que, tendo todos os cidadãos o mesmo direito ao meio 

ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, o cálculo do ‘Ótimo de Poluição’ deveria ser 

ajustado de modo a refletir o efetivo impacto de custos e benefícios para a maioria dos 

habitantes, ou mesmo, que considerasse aquela classe com menor BMLP590. 

Contador (1988), ao estudar a avaliação social de projetos, acentua que, na hipótese 

de fortes desigualdades na distribuição de renda, o conceito de “média” torna-se enganoso, 

por isso recomendando-se591 a adoção de pesos redistributivos na busca de integrar aspectos 

de eqüidade social à eficiência alocativa o que, contudo, é tarefa das mais complexas, 

devido à inevitável subjetividade na atribuição dos pesos às distintas classes. Teoricamente, 

no entanto, na hipótese em exame, imagina-se o BMLP convencional como a soma dos 

BMLPs de diversos segmentos sociais. O BMLP ponderado refletirá o ajuste produzido 

segundo os pesos atribuídos a cada categoria. O mesmo raciocínio aplica-se ao CME. 

Os Gráficos 9a e 9b, a seguir, mostram os efeitos da aplicação de ponderadores às 

curvas CME e BMLP. 

                                                 
590 Diversos critérios de ponderação podem ser imaginados segundo os pressupostos de eqüidade adotados. 
591 Contador, nesse caso, faz menção a organizações internacionais como a ‘United Nations Industrial 
Development Organisation’ - UNIDO, uma vez que, pessoalmente, considera o emprego dos pesos 
redistributivos uma “complicação desnecessária”.  
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Gráfico 9: Aplicação de Ponderadores às Curvas CME e BMLP 
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Na parte superior do gráfico, a curva CMEp situa-se em um patamar superior à 

curva CMEc, a primeira representando o Custo Marginal Externo ponderado e a segunda o 

CME convencional. Assim, para um mesmo BMLP, Q**, o Ótimo de Poluição 

ponderado implicará em um nível de atividades menor que Q*, o Ótimo de Poluição 

convencional. 

No segmento B do gráfico, a diagonal descendente maior é o BMLPc 

convencional, a menor é o BMLPp ponderado e a diagonal ascendente maior é o CME. A 

interseção com BMLPc definirá o Q* tradicional, e com BMLPp o Q** ajustado. Como 

Q** representa um nível de atividades menor que Q*; em decorrência, a Taxa t**, que 

chamarei Taxa Sócio-Ambiental será maior que t*, a Taxa Pigouviana convencional592. 

Essa diferença será tanto maior quanto pior for a distribuição ecológica ou a ponderação 

aplicada.  

a ‘Taxa de Mais-Valia Ambiental’ 

Sejam: 

BMLPK o Benefício Marginal Líquido Privado dos capitalistas; 

BMLPT o Benefício Marginal Líquido Privado dos trabalhadores; 

CMEK o Custo Marginal Externo dos capitalistas; e 

CMET o Custo Marginal Externo dos trabalhadores. 

À relação (BMLPK / CMEK) / (BMLPT / CMET) pode-se denominar ε, a ‘Taxa 

de Mais-Valia Ambiental’. Essa taxa denota a desigualdade entre as classes sociais na 

apropriação dos benefícios da exploração dos recursos naturais e no sofrimento dos 

malefícios da degradação dos ecossistemas. ε será tanto maior, quanto maior for a 

                                                 
592 As taxas t** e t* não constam do gráfico. 
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disparidade na distribuição ecológica, aproximando-se da unidade quando essa for mais 

equânime593. 

Uma diretriz de pesquisa interessante, mas que ultrapassa os limites deste estudo, é 

a estimativa de ε em diversas situações concretas de política ambiental no Brasil, tais como 

a localização de empreendimentos de geração elétrica. 

A-IV.6 A insustentabilidade ecológica da eficiência econômica  

Para Tietenberg (1994), a eficiência econômica não assegura a sustentabilidade. O 

autor esclarece que nem todas as alocações eficientes são sustentáveis, e vice-versa, 

devendo buscar-se a justaposição de ambas, isto é, dentre as alternativas que atendem ao 

critério da sustentabilidade, deve buscar-se a que maximiza a eficiência.  

Harribey (1998) apresenta a demonstração de Pearce594 de que a busca do ótimo 

paretiano conduz ao desequilíbrio ecológico, uma vez que as penalidades monetárias 

somente ocorrem após a ultrapassagem da capacidade de suporte do ecossistema. Maréchal 

(1997) tem o mesmo argumento A questão é assim formulada por Godard (1992)595: 

“O conceito de poluição ótima é um conceito estritamente econômico que 

não leva em conta o fato de que, ecologicamente, não se pode falar em equilíbrio 

quando a capacidade de assimilação do meio é ultrapassada ...” 

Tal é o objeto do Gráfico 10. 

                                                 
593 Considerando o tema da Dívida Ecológica que será abordado no Apêndice II, pode-se inferir que é possível 
estabelecer ε não apenas entre classes sociais, mas entre nações, cada qual com seus respectivos BMLP e 
CME. 
594 A única referência bibliográfica apresentada por Harribey é: ‘Environmental Economics’, 1976. Barde e 
Gerelli (1992) também comentam o raciocínio de Pearce sem citar a referência completa. 
595 Apud Romeiro (1999, p. 9). 
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Na parte superior do Gráfico, a curva P representa a evolução da poluição em 

relação ao nível de produção. A curva AA’ representa a capacidade de suporte do 

ecossistema com respeito ao poluente emitido. O ponto E0, na interseção dessas curvas 

Gráfico 10:  A Insustentabilidade Ecológica do Ótimo de Poluição 
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corresponde ao limite máximo de produção suportado pelo ecossistema. Projetado na parte 

inferior do Gráfico, tal ponto corresponderá ao nível de produção Q0. Segundo Pearce, 

ultrapassado esse limite surge o Custo Marginal Social, representado na parte inferior do 

Gráfico pela curva CMS0, cuja interseção com BMLP ocorre no ponto F, cuja projeção 

X*0 nada mais é do que o ‘Ótimo de Poluição’. Ora, a esse nível de atividades corresponde 

uma poluição total equivalente ao intervalo BD, superior ao limite suportável de OA. Essa 

diferença, equivalente a CD, é denominada por Pearce de “distância ecológica”. A 

poluição excessiva emitida sobre o ecossistema fará com que a sua capacidade de suporte 

seja reduzida para o nível A1A’1, com o limite da poluição suportável representado por E1, 

ao qual correspondem o nível de produção de Q1, a curva de Custo Marginal Social CMS1 

e um novo ‘Ótimo de Poluição’ X*1. A dinâmica irá prosseguir até reduzir a zero a 

capacidade de suporte do ecossistema. Essa demonstração, segundo Pearce e Harribey, 

revela que a procura do ótimo econômico conduzirá ao desequilíbrio ecológico, impondo-

se, por conseguinte, se desejar-se assegurar o equilíbrio ecológico, o estabelecimento de 

uma restrição, ainda que sacrificando parcela dos ganhos econômicos, representada pela 

área Q0FG. 

Conforme registrado no Capítulo III, na subseção 3.3.3, Dixon et al. mencionam 

também a ocorrência de distorções que podem surgir em virtude do incrementalismo; a 

saber, problemas que surgem quando decisões são tomadas com relação a um projeto 

individual sem considerar-se os efeitos cumulativos de várias dessas decisões596. 

                                                 
596 Uma situação que ocorre presentemente na cidade do Rio de Janeiro diz respeito a três distintos projetos 
para construção de shopping centers no bairro do Leblon. Se analisados isoladamente, em seus impactos sobre 
o ruído, o trânsito, a demanda de água e energia, a utilização da rede de saneamento básico etc. poder-se-ia, 
no limite, imaginar que cada projeto conseguisse atender às exigências requeridas para o licenciamento. 
Todavia, a concessão de mais de uma autorização indubitavelmente produziria enormes danos a todos os 
bairros vizinhos.  
O incrementalismo pode ocorrer no sentido inverso. Em sua Tese de Mestrado, Mendes (1994) estima que a 
redução de 50% das emissões de carga orgânica e de metais pesados na indústria metalúrgica fluminense teria 
um custo de US$ 200 milhões anuais. De outro lado, com apenas US$ 9 milhões adicionais, essa redução 
seria de 75%. 
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Ao apontar a “insuficiência do critério da eficiência”, Salles (1998) destaca que é 

“o processo político - e não o mercado - [que] deve reunir e julgar as opiniões e crenças 

dos cidadãos”. 

os subsídios ocultos nos preços de mercado 

O argumento de Milton Friedman, segundo o qual, pelo fato de que o mercado fixa 

os preços de forma racional, nunca haverá escassez, pode ser questionado a partir dos 

elementos demonstrados por Goldenberg (1998), que revela os custos ocultos da energia: 

subsídios, degradação ambiental, despesas crescentes com a saúde, perdas de lavouras, em 

um montante total, no ano de 1992, nos países não-membros da OCDE de US$ 250 milhões 

anuais.  

A-IV.7 Ética e valoração econômica do meio ambiente  

A valoração econômica do meio ambiente suscita numerosas questões envolvendo a 

Ética, palavra originada do grego ethos, que significava “hábito” e também “morada”, “no 

sentido da ambiência que é própria ao homem” (Unger, 1991). Existem diversas 

concepções distintas para a questão ética: o utilitarismo, o igualitarismo, o elitismo etc. Da 

mesma forma, existem ações humanas que são motivadas por um sentimento de dever 

moral e não pela busca hedonista de maximizar o prazer e minimizar a dor. Abordarei 

brevemente três aspectos da temática ‘Ética e meio ambiente’: a crítica ao utilitarismo, a 

eqüidade com as gerações futuras e a eqüidade no seio da atual geração. 

o utilitarismo 

Para Fonseca (1993), a ética é como um filtro que impede que certos impulsos 

conduzam necessariamente a ações, disciplinando o comportamento social dos indivíduos, 

separando o desejado do desejável. Segundo o autor, para a perspectiva utilitarista, o 

desejável é o desejado, pois recomenda “o egoísmo como uma prescrição para promover a 

eficiência produtiva e alocativa da economia”. 

A seguinte citação de Robbins (1932)597 é ilustrativa da perspectiva neoclássica: 

                                                 
597 Apud Sen (1989, p. 20-21).  
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 “Não parece possível, de um ponto de vista lógico, relacionar as 2 

matérias (economia e ética) de maneira alguma, a não ser por mera justaposição.” 

O descompasso entre o comportamento utilitarista e uma postura ética remonta ao 

célebre opúsculo de Bernard de Mandeville, de 1735, ‘A Fábula das abelhas ou vícios 

privados, benefícios públicos’. Na comunidade de abelhas que a sua fábula apresentava 

como metáfora da sociedade inglesa havia duas classes fundamentais: a dos canalhas 

assumidos e a dos canalhas dissimulados. Enquanto as abelhas eram egoístas, sua sociedade 

era próspera; quando, por um desígnio divino, expurgaram-se o vício, a hipocrisia, a 

corrupção e a má-fé, sobreveio a estagnação e a decadência. Mandeville tenta demonstrar 

assim que os vícios privados geram benefícios coletivos. Tal concepção foi duramente 

criticada por Smith em a ‘Teoria dos Sentimentos Morais’. 

Pearce e Turner (1990) apresentam interessantes considerações sobre o desconforto 

que as possíveis motivações para o valor de existência, tais como o altruísmo, provocam 

nos neoclássicos ortodoxos que vêem transgredido o seu pressuposto de que só se encontra 

na maximização da utilidade individual a motivação das ações humanas, esquecidos, talvez, 

das lições do pai da Economia Política, Adam Smith que, um quarto de século antes de 

publicar A Riqueza das Nações, já lecionava ética numa universidade escocesa e, inclusive, 

criticou a visão cínica de Mandeville. Assim, a ética precede e influencia profundamente o 

nascimento e o desenvolvimento da ciência econômica. 

Fonseca (1993) descreve numerosos estudos relatando situações em que a 

prevalência do egoísmo extremado de indivíduos ou de núcleos familiares conduziu as 

respectivas comunidades, não à prosperidade, mas à estagnação e ao atraso598.  

as futuras gerações 

Outro problema ético suscitado pelo processo de valoração neoclássica diz respeito 

aos direitos das futuras gerações. 

                                                 
598 Novamente reportamo-nos ao exemplo do trânsito nas rodovias fluminenses em dias de grande intensidade 
de tráfego: o racionalismo egoísta dos indivíduos gerando uma irracionalidade coletiva. 
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A teoria de alocação intertemporal de recursos assume tacitamente que as gerações 

presentes detêm todos os direitos sobre os ativos e deveriam explorá-los eficientemente 

(Norgaard, 1993).  

Nesse sentido, Martinez-Alier (1990) afirma que uma determinada taxa de desconto 

do valor atual da demanda futura de um ativo ambiental implica em uma determinada 

atitude ética diante das futuras gerações. 

A propósito da eqüidade entre as gerações, é muito citado, em contraposição à 

perspectiva utilitarista, o princípio do “véu de ignorância” proposto por Rawls (1971). Esse 

véu impediria que os indivíduos, ao decidirem sobre as regras de governo de uma 

sociedade, conheçam as suas próprias posições em relação a poder, riqueza, cultura etc.: 

dessa forma suas decisões não seriam afetadas por um interesse egoístico, uma vez que 

seriam obrigados a viver segundo as regras que adotaram599. 

a eqüidade na presente geração 

A par da eqüidade entre as gerações presentes e as futuras, há que examinar-se o 

tema da eqüidade  na atual geração de humanos. 

Tornou-se célebre a polêmica suscitada a partir da crítica formulada pela ONG 

‘Global Commons Institute’ a um estudo realizado para o IPCC acerca de custos-benefícios 

ambientais em escala global, em que os pressupostos de valoração adotados conduziam a 

estipular valores diferentes para a vida humana em diversos países, sendo esse valor maior 

nos países mais ricos do Hemisfério Norte600. Se desenvolvido esse raciocínio às suas 

últimas conseqüências, concluir-se-ia por diferentes valores para a vida de brasileiros 

residentes em diferentes Estados, Municípios e, mesmo, regiões de uma mesma cidade. 

Dixon et al. (1994) alertam para as graves questões éticas ligadas à aplicação das 

técnicas de valoração ambiental bem como para as limitações dessas técnicas. Afinal, como 

                                                 
599 Na sua formulação original: “The idea of the original position is to setup a fair procedure so that any 
principles agreed to will be just. The aim is to use the notion of pure procedural justice as a basis of theory. 
Some how we must nullify the effects of specific contingencies which put men at odds and tempt them to 
exploit social and natural circumstances in their own advantage. Now in order to do this I assume that the 
parties are situated behind a veil of ignorance. They do not know how the various alternatives will affect their 
own particular case and they are obliged to evaluate principles solely on the basis of general considerations. 
.... no one knows his place in society, his class position or social status ...” 
600 Os documentos dessa polêmica podem ser encontrados em http://www.gci.org.uk/main.html. 
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adverte Ab’Sáber (1994): “A ciência básica é ética por princípio, enquanto as aplicações 

práticas das ciências podem envolver tal gama de distorções e subjetividades que chegam 

a engendrar situações anômalas, antiéticas e até criminosas.”  

Tolmasquim (1996a), comentando as limitações instrumentais e metodológicas dos 

métodos apresentados, alerta para uma possível “utilização perversa” da valoração do meio 

ambiente. Um exemplo dessa distorção seria, a partir da estimativa de valor de danos 

ambientais de determinado projeto que afeta a biodiversidade, concluir por realizá-lo uma 

vez que o seu retorno econômico previsto, no horizonte de uma geração, compensaria o 

dano ambiental. Afinal, dadas as limitações metodológicas ainda existentes, relatadas, entre 

outros por Barde e Gerelli (1992) e Pearce e Turner (1990), não há uma metodologia 

consensual para a valoração precisa da biodiversidade ou da extinção de espécies (King, 

1993).  

Por outro lado, uma utilização “sadia” dos métodos de valoração descritos no 

Capítulo III, seria a recusa de um projeto gerador de impactos ambientais negativos ou a 

aprovação de investimentos de preservação, quando demonstrado, no primeiro caso, que o 

valor dos danos ambientais supera o rendimento econômico, e, no segundo, que o valor dos 

benefícios ambientais compensa os investimentos realizados. 

Concluindo essa breve abordagem dos problemas éticos associados à valoração do 

meio ambiente, selecionei as duas seguintes citações: 

“Sustento o firme ponto de vista de que existem temas para os quais não 

devemos confiar em cálculos aritméticos ou equações algébricas e sim em nossas 

consciências como cidadãos.” (Galbraith, 1991) 

“A EMA ... não tem nem vocação nem o poder de resolver a totalidade dos 

problemas. A ecologia, a sociologia e, nós cremos profundamente, a ética devem 

ocupar todo o seu lugar. O critério da economicidade não é universal, mesmo se 

ele pode parecer conquistador”. (Tolmasquim, 1995) 
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Apêndice V - Métodos de valoração não-neoclássicos 

“O que é o valor e de onde vem? Não significa 

utilidade – o bem que nos faz bem ... na realidade, não se 

trata apenas de um preço; é algo que explica como os preços 

vieram a ser o que são ... Como todos os conceitos 

metafísicos, quando tentamos defini-lo, ‘valor’ prova não ser 

mais do que uma palavra.” (Robinson, 1964)  

“Se ele [o economista] permanece inconsciente do 

fato de que existem limites para a aplicabilidade do cálculo 

econômico, está sujeito a incorrer no mesmo tipo de erro de 

certos teológos medievais que tentavam resolver questões de 

física por meio de citações bíblicas.” (Schumacher, 1974)601; 

602 

 

A-V.1 Métodos baseados na energia 

Após ter-se feito a crítica da perspectiva neoclássica da valoração do meio 

ambiente, cumpre examinar-se a existência e a consistência de métodos alternativos. A 

Economia Ecológica desenvolveu experiências de valoração a partir de bases biofísicas, 

buscando identificar a quantidade de energia necessária à produção de um objeto e, a partir 

do seu custo energético, o valor (Costanza, 1994). 

                                                 
601 Apud Foster (1997, p. 4). 
602 No original: “If he [the economist] remains unaware of the fact that there are boundaries to the 
applicability of the economic calculus, he is likely to fall into a similar kind of error to that of certain 
medieval theologians who tried to settle questions of physics by means of biblical quotations”. 
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Faucheux e Nöel (1995) identificam três métodos de valoração baseados na energia: 

o primeiro, baseado na visão de que energia e dinheiro são intercambiáveis; o segundo, 

constituindo uma “teoria do valor-energia”; e o último considerando que a valoração 

energética pode ser utilizada como indicador ambiental. Esses autores avaliam as duas 

primeiras perspectivas como errôneas, mas consideram a última como inovadora. 

Preliminarmente, contudo, cumpre examinar-se os conceitos básicos no campo da análise 

energética. 

a Análise Energética – definições e aplicações 

Energia define-se como a capacidade de gerar trabalho. Apesar de apresentar-se sob 

múltiplas formas - mecânica, cinética, gravitacional, eletromagnética, térmica, química, 

nuclear etc. - a energia origina-se de três tipos de interações fundamentais da natureza: 

gravitacional, eletromagnética e nuclear (Rosa, 1985). 

As fontes de energia primária são as diretamente providas pela natureza: energia 

solar, hidráulica e eólica, lenha, petróleo, carvão mineral, gás natural, etc. Ao longo de sua 

história, o homem aprendeu a dominar os processos suscetíveis de colocar as fontes 

primárias de energia a seu serviço _ sob as formas de calor, de força motriz e de eletricidade 
_ seja pelo seu uso direto, como em moinhos, seja transformando-as em formas de energia 

secundária, como gasolina, óleos, gás, coque, eletricidade, etc. (La Rovere, 1990). 

A Energia é um importante fator de produção, assim como o Capital, o Trabalho e a 

Terra. A superfície da Terra recebe a cada ano de energia solar o equivalente a 15.000 

vezes a demanda de energia primária no mundo. (Banco Mundial, 1992). 

Energia renovável é a que apresenta um fluxo permanente, ainda que não 

homogêneo (energia solar, hidráulica, eólica etc.). Energia não renovável é aquela cujo 

estoque disponível no planeta é limitado: petróleo e demais combustíveis fósseis, urânio, 

etc.  

Energia útil é aquela realmente requerida pelo consumidor. Desta forma, a 

eficiência é a relação entre a energia útil e a energia final gasta (Rosa, 1985). 

A relação entre energia e meio ambiente é intensa, devido à utilização de recursos 

naturais e aos impactos ambientais envolvidos ao longo da cadeia de produção, 
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transformação, distribuição, armazenamento e uso final da energia. Entre tais impactos, 

destacam-se a emissão de resíduos e os oriundos dos riscos daquelas atividades. 

A Análise Energética pode operar a vários níveis: 

a) proporcionando um parâmetro de custo marginal que pode levar a uma 

função de custo monetário; 

b) como meio de identificar restrições e condições de fronteira de um 

sistema; 

c) como meio de injetar variáveis físicas na teoria econômica; 

d) analisando processos particulares de maneira a se fazer recomendações 

de eficiência energética; e 

e) para se analisar o consumo de energia em larga escala de modo a se 

prever demandas futuras. 

Um exemplo de análise energética é o estudo em que Bullard e Herendeen (1975) 

apresentam um método para calcular-se o custo energético de bens e serviços, utilizando 

elementos da matriz insumo-produto com análises adicionais e discutindo algumas de suas 

possíveis aplicações. Sempre que alguém consome algo, está consumindo energia. A partir 

de tal afirmação, os autores descrevem a importância de conhecer-se o custo energético dos 

bens e produtos produzidos pela economia dos EEUU. Definem custo energético como o 

total de energia requerido para sustentar todas as atividades necessárias à entrega do 

produto ao consumidor final. Sublinham a relevância da energia total, com o exemplo da 

indústria automobilística, em que apenas 10 %  da energia necessária para a produção de 

um veículo é consumida pelo fabricante e os 90 % restantes o são pelos fornecedores de 

insumos. E destacam que, para a determinação do custo energético, é necessário modelar o 

fluxo físico de materiais e de energia dentro de um sistema. 

a valoração energética 

Em sua crítica, à visão de que energia e dinheiro são intercambiáveis, Faucheux e 

Nöel (1995) identificam a origem dessa concepção nos trabalhos de Carnot e na tese de que 

"tudo é energia". Esses autores sustentam que a perspectiva é teoricamente frágil em 

virtude de confundir os papéis, significativamente distintos, da energia e da moeda. 
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A idéia de uma teoria do valor-energia remonta, segundo Faucheux e Nöel (1995), 

aos trabalhos de Podolinsky no século XIX603, nos quais o processo econômico é 

interpretado como um ciclo de trocas energéticas. Sua fragilidade reside, para os citados 

autores, na suposição de que todos os demais fatores de produção possam ser expressos em 

unidades energéticas, o que conduz a um viés reducionista. Ora, tal abordagem termina por 

não apreender a complexidade dos seres vivos e não enfrenta adequadamente os problemas 

da irreversibilidade, da incerteza e da singularidade604. 

A terceira abordagem identifica no conteúdo energético de um bem não o 

fundamento do seu valor, mas um elemento de avaliação de seus custos de produção, em 

um procedimento que Faucheux e Nöel (1995) apontam como similares às análises neo-

ricardianas ou sraffianas. É esse o enfoque adotado por muitos líderes da Economia 

Ecológica, como Costanza. A partir da análise energética dos processos produtivos são 

desenvolvidos indicadores energéticos que subsidiam a tomada de decisões em um contexto 

de sustentabilidade forte. Tal perspectiva forjou o conceito de ‘eMergia’, que calcula 

quantidade de energia solar necessária para produzir a energia incorporada em cada bem. 

Pearce (1993) critica as teorias energéticas do valor, afirmando que os problemas e 

dificuldades que ela suscita são muito superiores aos problemas identificados na valoração 

neoclássica.  

Hornborg (1998) rejeita a teoria do valor energia, destacando que os preços sâo 

construções culturais que não medem ou refletem fluxos reais de materiais. 

Para as hipóteses de dano ambiental suscetíveis de provocar uma atuação do TCU 

no sentido de proceder uma valoração, entendo que as teorias biofísicas de valor seriam de 

escassa utilidade e difícil implementação. 

A-V.2 A insuficiência da visão marxista 

O desencontro entre a visão marxista e o meio ambiente, comentado no Capítulo III, 

na subseção 3.2.1, pode ser dimensionado pelo desastre ecológico ocorrido nos processos 

                                                 
603 Cf. Capítulo III, subseção 3.2.1. 
604 Cf. Capítulo III, subseção 3.3.3. 
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de industrialização nos países do chamado “socialismo real”. Essa, aliás, é uma expressão 

que aqui só é mencionada para ser repudiada. Com efeito, na nossa compreensão de 

socialismo, esse não existe sem liberdade e democracia. De modo que os regimes vigentes 

entre o pós-guerra e o início da década de 1990 na Europa do Leste não podem ser 

qualificados como socialistas, e se o fossem tratar-se-ia do “socialismo falso” e não do 

“socialismo real”. Uma formulação mais adequada seria a de regimes “stalinistas”, 

denominação que evoca uma concepção de organização estatal em que a propriedade da 

maioria dos meios de produção pertence ao setor público que, no entanto, não é objeto de 

controle político democrático pela sociedade, antes prisioneiro de um aparato de partido 

único, formalmente marxista-leninista, caracterizado pela verticalização autoritária, pelo 

culto à personalidade e pelo desrespeito a liberdades fundamentais como as de expressão e 

de organização.  

Teoricamente, as externalidades não deveriam ocorrer em uma economia 

centralmente planificada, conforme sublinha Townsend (1996). Se a existência de 

externalidades induz aos produtores privados a imporem à sociedade os custos da poluição, 

imaginar-se-ia que, numa sociedade onde não existisse a propriedade privada dos meios de 

produção, inexistindo diferenças entre custos privados e custos sociais, não haveria 

tendência à degradação ambiental, pois a mesma sociedade beneficiária da produção do 

bem econômico pagaria o custo da destruição do meio ambiente (Goldman, 1985). 

Contudo, a experiência histórica registrou elevados índices de degradação ambiental nos 

países da Europa do Leste, particularmente na União Soviética. Entre outras causas, 

Goldman (1985) indica as seguintes: 

a) os problemas de poluição eram censurados na imprensa e 

completamente omitidos do público; 

b) a ênfase da política econômica era no crescimento econômico 

quantitativo em volume físico de produção; 

c) os preços das matérias primas artificialmente baixos e congelados 

por períodos de até quinze anos, sem refletirem a escassez relativa, conduziram a 

uma estrutura produtiva com consumo intensivo de recursos naturais; 
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d) influenciados pela enorme dimensão territorial soviética e pela 

abundância de recursos naturais, os planejadores subestimaram os problemas 

ambientais; 

e) diante do objetivo de atender necessidades de bem-estar da 

população, o controle da poluição era visto como “luxo”; e 

f) a existência de forças políticas de oposição e do pluralismo 

contribuiria para reduzir a poluição. 

Para Martinez-Alier (1998), do mesmo modo que a perspectiva neoclássica, a 

economia marxista carece de uma visão entrópica, comprometendo o seu “enfoque 

reprodutivo” ao desconsiderar o esgotamento dos recursos naturais. Assim, os esquemas 

marxistas de reprodução também desconsideram os limites biofísicos dos ecossistemas, o 

que - aliado às circunstâncias peculiares das ditaduras stalinistas - explica a extensão dos 

desastres ecológicos nos países da Europa Oriental após a 2ª Guerra Mundial605. 

Nove (1989) sublinha com precisão que nos regimes em análise “as externalidades 

surgem não da separação da propriedade, mas da separação entre unidades decisórias”. 

Cada unidade produtiva, preocupada em atingir e superar as metas que lhe foram 

determinadas, desconsidera os “efeitos externos” gerados por suas atividades. Isso ocorria 

apesar do planejamento centralizado, porque esse era restrito aos inputs e outputs 

convencionais, sem contabilizar por exemplo, emissões poluentes sobre a atmosfera ou os 

recursos hídricos. 

Alguns pesquisadores têm se dedicado a garimpar as obras de Karl Marx em busca 

de citações que revelem alguma sensibilidade quanto à temática ambiental. Como essa, no 

Capítulo I do Volume I do ‘Capital’, edição brasileira de 1996: 

“O trabalho não é a única fonte dos de valores de uso que produz, da 

riqueza material. Dela o trabalho é o pai, como diz William Petty, e a terra é a 

mãe.”  

Martinez-Alier (1998), secundando Soddy, comenta que os discípulos do pensador 

alemão cuidaram do “pai”, esquecendo-se da “mãe”, responsabilizando por isso a ênfase no 
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crescimento quantitativo e a cegueira em relação ao fluxo de energia e dos ciclos materiais, 

explicitada na incompreensão de Engels com respeito à contribuição de Podolinsky. O fato 

é que as cogitações ambientais não se encontravam entre as preocupações de Marx, 

interessado em explicar as regras do funcionamento e examinar as contradições do modo de 

produção capitalista. A Ecologia como ciência não existia ainda quando Marx desenvolveu 

sua pesquisa e redigiu a primeira parte do ‘Capital’. Dessa forma, no mesmo Capítulo I do 

Volume I do qual foi extraída a passagem supracitada, pode-se também ler que o meio 

ambiente não possui valor: 

“... uma coisa pode ser valor de uso, sem ser valor. É esse o caso, quando 

sua utilidade para o homem não é mediada por trabalho. Assim, o ar, o solo 

virgem, os gramados naturais, as matas não cultivadas etc.”  

A tarefa de compatibilizar a “visão do astronauta” de Boulding com a crítica ao 

sistema capitalista deveria ter sido assumida pelos marxistas do século XX. No entanto, 

constata Martinez-Alier (1990): 

“... na sua maioria, as frações de esquerda que detinham maior influência, 

os leninistas e os social-democratas, eram completamente surdas à questão 

[ambiental] elas tinham abraçado a idéia de progresso como crescimento, vítimas 

de um otimismo incontrolável na tecnologia.” 606 

Passet (1979) apresenta os modelos marxianos de reprodução do capital como 

relações entre o capital constante C (fator morto) e o capital variável V (força viva = mão 

de obra geradora da mais-valia) no contexto de dois setores: o de bens de produção e o de 

bens de consumo. Tal modelo exclui a reprodução dos recursos naturais que o capitalismo 

não assegura. Passet critica a tendência dos seguidores da escola marxista a se fechar nos 

limites estreitos dessas fórmulas esquecendo uma dimensão mais “cósmica” que identifica 

em seu fundador. Em última análise, como os neoclássicos, os marxistas ortodoxos também 

pecam pelo “reducionismo”. 

                                                                                                                                                     
605 Cf. Townsend (1996). 
606 No original: “... for the most part, those factions of the left which were most influential, the Leninists and 
the social-democrats, were completely deaf to the question: they had embraced the idea of progress as 
material growth, prey to an uncontrolled optimism in technology”. 
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Por sua vez, a tendência do “Marxismo Ecológico” propõe que a teoria da crise 

econômica e da transição para o socialismo tenha como ponto de partida a contradição entre 

as relações capitalistas de produção e as condições de produção capitalistas; entre tais 

condições, destaca o que Marx chamava de “condições físicas externas”, entendido como 

sendo o equilíbrio dos ecossistemas (O’Connor, 1988). 

A-V.3 Elementos de uma abordagem alternativa 

a modelagem econômico-ecológica - MEE 

A elaboração de modelos econômico-ecológicos, que descrevam o desenvolvimento 

econômico, os consumos a ele associados de energia e de matérias-primas, os impactos das 

emissões de diversos componentes e as alternativas de políticas públicas, é preconizada por 

van Ierland (1993).  

A tese é corroborada pela seguinte passagem de Munda, Nijkamp e Rietveld (1995): 

“A gestão ambiental é essencialmente uma análise de conflitos 

caracterizada por juízos de valor técnicos, sócio-econômicos, ambientais e 

políticos. Por conseguinte, em um processo de gestão ambiental é muito difícil 

chegar-se a soluções coerentes e sem ambigüidades. Isso implica que tal processo 

de gestão multidimensional sempre será marcado pela busca de soluções de 

compromisso aceitáveis.”607 

Do mesmo modo, Costanza (1994) sustenta que modelos de simulação em 

computador, combinando variáveis econômicas, impactos humanos sobre os ecossistemas e 

as relações de interdependência entre componentes econômicos e ecológicos, podem ser 

importantes ferramentas para a compreensão da “dinâmica complexa, não-linear e muitas 

vezes caótica dos sistemas ecológico-econômicos integrados”. 

Tais modelos distinguem-se dos convencionais modelos de equilíbrio geral, porque 

os fenômenos ecossistêmicos deixam de ser tratados como externalidades submetidas a um 

                                                 
607 No original: “Environmental management is essentially conflict analysis characterised by technical, socio-
economic, environmental and political value judgements. Therefore, in an environmental planning process it 
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processo de internalização e otimização segundo uma lógica estritamente econômica, para 

tornarem-se integrantes da estrutura principal de análise (Harribey, 1998).  

Os seguintes princípios e características da MEE foram sumariados por Costanza 

(1999): 

a) a previsibilidade é limitada; 

b) as diversas partes interessadas adotam múltiplas premissas; 

c) a formulação e a interpretação de problemas e soluções envolve 

diferentes paradigmas; 

d) são necessárias abordagens transdisciplinares; 

e) o processo de modelagem é tão importante quanto o seu resultado, 

porque implica em participação e constrói consenso; 

f) a legitimidade deriva do envolvimento do máximo das partes 

interessadas; 

g) os pesquisadores e técnicos não são considerados neutros, mas como 

uma das partes interessadas; 

h) é importante reconhecer as várias formas de incerteza em sistemas 

complexos. 

A partir desse quadro, elaborou-se um roteiro para implementar a MEE608: 

1. definir o foco da atenção; 

2. identificar as partes interessadas; 

3. buscar concordância para definir um mediador; 

4. promover mesas-redondas; 

5. promover exercícios de dimensionamento; 

6. apresentar o modelo; 

                                                                                                                                                     
is very difficult to arrive at straightforward and unambigous solutions. This implies that such a multi-related 
planning process will always be characterised by the search for acceptable compromise solutions.” 
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7. construir recomendações consensuais; e 

8. utilizar o modelo e monitorar a evolução dos fatos. 

É de todo recomendável que, pelo menos em relação aos principais ecossistemas 

brasileiros, sejam desenvolvidos estudos no sentido da construção de modelos econômico-

ecológicos. A iniciativa tanto poderia ser do Poder Executivo, quanto a partir de uma 

recomendação do Tribunal de Contas da União609. 

a introdução de um ponderador social e de uma restrição ecológica 

À luz das considerações precedentes, minha visão é no sentido de que o processo de 

valoração não deve ser restrito ao campo econômico, mas incluir, de algum modo, 

restrições de cunho ecológico e ponderações de natureza social. 

Essa idéia já foi formulada anteriormente. Dixon et al. (1994) sugerem que sejam 

estimados benefícios e custos por classes de renda, grupos sociais ou regiões, de modo a 

proporcionar informações com maior qualidade para os tomadores de decisões. A questão 

dos pesos distributivos também foi abordada por Seroa da Motta (1990), que a condicionou 

à definição de objetivos políticos sobre alterações na distribuição de renda vigente. 

Preocupações com os aspectos distributivos constam dos anteriormente mencionados 

trabalhos de Martinez-Alier (1997a, 1997b e 1998), Boyce (1994), Seruggs (1998), 

Norgaard (1997a), Maréchal (1997) e Daly (1992). Conforme assinala Norgaard (1997a), se 

a valoração ambiental não considerar metas distributivas, terminará por reforçar as 

desigualdades existentes. A otimização dentro de restrições ecológicas é preconizada por 

Eriksson (1997). 

Não encontrei, contudo, na literatura consultada, nenhuma formalização de um 

modelo alternativo. É o que procurarei esboçar, a partir dos Gráficos 11. 

                                                                                                                                                     
608 Apresenta-se aqui um roteiro mais simplificado do que o de Costanza (1999). 
609 A exemplo de outras que foram sugeridas com respeito à Contabilidade Ambiental no Capítulo IV. 
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Gráfico 11: A Introdução de um Ponderador Social e de uma Restrição 
Ecológica 
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No Gráfico, as curvas BMLPc e CMEc representam as medidas convencionais 

para o Benefício Marginal Líquido Privado e o Custo Marginal Externo. As curvas 

BMLPp e CMEp representam as medidas do Benefício Marginal Líquido Privado e do 

Custo Marginal Externo com a introdução de um ponderador social610, nos termos 

apresentados no Apêndice IV, na seção A-IV.5. A reta RE representa uma restrição 

ecológica absoluta611. 

Como se vê nos Gráficos 11a, 11b e 11c, RE pode posicionar-se antes, depois ou no 

ponto de interseção de BMLPc e CMEc. Como se observa nos Gráficos 11d e 11e, 

conforme a discussão apresentada no Apêndice IV, na seção A-IV.5, enquanto a curva 

BMLPp situa-se em um patamar inferior à curva BMLPc; o inverso ocorre entre as curvas 

CMEp e CMEc. Esse resultado é facilmente compreensível: para um mesmo nível de 

atividade econômica, ao qual corresponde determinado dano ambiental, a desigualdade na 

distribuição de renda conduz a que os benefícios para o conjunto da sociedade sejam 

inferiores aos dos produtores; bem como a maior exposição das populações mais pobres aos 

efeitos da degradação ambiental conduz a que os malefícios para a sociedade sejam maiores 

que os apreendidos na curva CMEc. 

O último Gráfico, 11f, apresenta uma combinação possível entre esses elementos, 

na hipótese de uma RE “forte”, ou seja, estabelecida anteriormente ao ponto de interseção 

das curvas tradicionais. Como se vê, o ponto Q* representa o ‘Ótimo de Poluição’ 

convencional da abordagem neoclássica; Q** representa o nível máximo de atividade a ser 

admitido, considerando-se uma restrição ecológica; e Q*** representa o ‘Ótimo de 

Poluição Socialmente Equânime’, obtido a partir da interseção entre as curvas BMLPp e 

CMEp. O que esse último Gráfico nos revela é que a introdução de um ponderador social e 

de uma restrição ecológica alteram substancialmente o nível “ótimo” de atividades obtido a 

partir do exclusivo critério da eficiência alocativa. Esse Gráfico procura expressar a 

                                                 
610 As curvas ponderadas são obtidas utilizando-se pesos distributivos para as várias classes consideradas, 
segundo algum critério de eqüidade definido politicamente. 
611 Godard (apud Tolmasquim, 1995, p. 335) é um dos autores que preconizam a introdução desta restrição. 
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consideração no processo decisório das dimensões de escala, distribuição e eficiência 

preconizadas pela Economia Ecológica612 (Daly, 1992). 

Assim, diante de um caso concreto, o analista deverá considerar, além dos 

tradicionais BMLPc e CMEc, também uma RE a ser definida e BMLPp e CMEp. 

A proposta da introdução, no modelo de valoração neoclássico, de um ponderador 

social e de uma restrição ecológica será particularmente útil para o controle externo da 

gestão ambiental quando da realização de inspeções e auditorias ambientais, nas suas 

diversas modalidades613, previamente à ocorrência do dano ambiental, sempre que for 

necessário dimensionar  custos e benefícios para a sociedade brasileira de projetos, 

atividades, programas e políticas com impactos significativos sobre o meio ambiente. 

Todavia, uma vez o dano consumado, orientando-se a atuação do Tribunal de Contas da 

União para a investigação do valor do débito, a restrição ecológica faz sentido apenas para 

caracterizar, ademais da ocorrência do dano propriamente dito, como antieconômicas 

também as decisões que autorizaram que os níveis de atividades a ultrapassassem. 

A-V.4 Uma visão ambiental da economicidade 

Ao término dos Apêndices IV e V, espero ter demonstrado não apenas as 

fragilidades, a insuficiência e a inadequação da perspectiva neoclássica na abordagem da 

problemática ambiental, como também a inexistência até o presente de uma abordagem 

metodológica que, a partir de uma teoria do valor que conseguisse apreender na sua 

plenitude os fenômenos da interação entre a economia e os ecossistemas na complexidade 

da biosfera – a ‘Teoria do Valor Ecológico Total’ -, traduzisse-a em instrumentos e 

mecanismos de valoração econômica. As abordagens alternativas apresentadas, inclusive as 

que aqui foram originalmente esboçadas, não encontram-se suficientemente elaboradas ao 

ponto de assegurar um critério alternativo preciso para o objeto de nossa investigação, qual 

seja, a fixação pelo Tribunal de Contas da União de um sistema de quantificação de danos 

ambientais, de forma a estabelecer o valor das penalidades contra atos de degradação do 

                                                 
612 Cf. Capítulo III, subseção 3.1.4. 
613 Cf. Capítulo I, subseção 1.1.2. 
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patrimônio ambiental sujeitos à sua jurisdição, considerando o direito ao meio ambiente 

saudável e ecologicamente equilibrado conferido pela Constituição ao povo brasileiro. Não 

há, por conseguinte, um método consensual para proceder-se à valoração. 

Será, todavia, essa teoria do “valor ecológico total” absolutamente 

indispensável, ou pode-se, reconhecendo as limitações dos métodos disponíveis, utilizá-los 

de modo a que a racionalidade econômica obedeça às restrições da razoabilidade ecológica? 

(Maréchal, 1997) 

Parece-me oportuno trazer novamente ao exame, à luz das considerações 

teóricas expostas nestes Apêndices, o conceito de ato antieconômico de gestão discutido no 

Capítulo I, subseção 1.3.2. Agora, tornou-se mais claro que o princípio da economicidade 

na administração pública, no que respeita aos temas ambientais, não pode ser restrito à 

dimensão da eficiência econômica614.  

Como afirmam Costanza e Folke (1997)615, a valoração, em última análise, 

refere-se à contribuição de um determinado item para o atingimento de um objetivo 

específico. A visão convencional baseia-se no objetivo da maximização da utilidade de um 

indivíduo, disso derivando a utilidade social. A Economia Ecológica persegue 

simultaneamente os objetivos de uma escala sustentável, de justiça social e de eficiência 

econômica. 

Analogamente, sustento que o critério de economicidade a ser considerado pela 

Corte de Contas deve incorporar, demais da dimensão de eficiência econômica, também as 

da sustentabilidade ecológica e eqüidade social. Assim, a consideração do que é dano 

ambiental, isto é, do limite em que o impacto ambiental negativo torna-se um dano passível 

de punição será definida, tanto pelo enunciado da legislação pertinente, como pela 

apreciação simultânea e concomitante das três dimensões supra-referidas. 

 

 

                                                 
614 Cf. no Capítulo I, na subseção 1.3.2, a definição de economicidade constante do Manual de Auditoria de 
Desempenho do TCU. 
615 Apud Costanza et al. (1998, p. 69). 
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Em síntese, no Apêndice V: 

a) Examinando-se as técnicas de valoração com base na análise energética, 

concluiu-se que, para as hipóteses de dano ambiental suscetíveis de 

provocar uma atuação do TCU no sentido de proceder uma valoração, as teorias 

biofísicas de valor são de escassa utilidade e difícil implementação; 

b) Examinando-se o tema da modelagem econômica-ecológica,  

recomendou-se que, em relação aos principais ecossistemas brasileiros, 
sejam desenvolvidos estudos no sentido da construção de modelos econômico-
ecológicos; 

c) Examinando-se a proposta da introdução, no modelo de valoração 

neoclássico, de um ponderador social e de uma restrição ecológica, 

concluiu-se que poderá ser particularmente útil para o controle externo da 
gestão ambiental quando da realização de inspeções e auditorias ambientais, nas 
suas diversas modalidades, previamente à ocorrência do dano ambiental, sempre 
que for necessário dimensionar  custos e benefícios para a sociedade brasileira de 
projetos, atividades, programas e políticas com impactos significativos sobre o 
meio ambiente; ressalvando-se, no entanto que, uma vez o dano consumado, e 
orientando-se a atuação do Tribunal de Contas da União para a investigação do 
valor do débito, a restrição ecológica faz sentido apenas para caracterizar, ademais 
da ocorrência do dano propriamente dito, como antieconômicas também as decisões 
que autorizaram que os níveis de atividades a ultrapassassem; 

d) Examinando-se o tema da economicidade à luz das formulações da 

Economia Ecológica, 

recomendou-se que que o critério de economicidade a ser considerado pela 
Corte de Contas deva incorporar, demais da dimensão de eficiência econômica, 
também as da sustentabilidade ecológica e eqüidade social. 
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