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f;SUIviO 
Existem dlversas correntes de pensamento economlco preocupadas 

com os problemas ambientais. Subslste, contudo, uma certa incapao dade da 
Economia para lidar com esta teillatica , encontrando-se, nao raras vezes, 
desajustada da I'ealidade ecologica. A delimita980 do campo de 8<;;30 e os 
Illetodos de algum8s abordagens sao alnda incipientes, denotando Ulll 
continuo processo de aperfei<;;oamento e aprendizagem, sobretudo quando 
visam a quantiflca980 econolllica de bens e servi90s aillblentais . Assim, este 
artigo tem como ol)Jetlvo estudar e cO lllpreender esta tematica. Para tal , far
se-a uma breve IIl cursao critlca as teorias de pensamento economico, com 
base numa pesquisa blbliograflca e consequente revisao da literatura. Por se 
adaptar, perfeitamente, aos diversos m elos democratlcos e neoliberalistas, 
dar-se-a malor relevo a Economla Amb,enta!. Conclui -se que os antagonlsillos 
entl'e as escolas de pensamento econornico sobre a lematica aml)iental 
acabam por diluir-se, ja que sao, em grande medida, decorrentes da 
especificidade, da abordagem e da natureza multifacetada e multidisoplinar do 
Melo Amblente. Convelll destacar contudo, que a teoria neoclassica possui 
uma forte Ideologla antropocentrica, na qual a prevalenCla de instruillentos 
governamentais diflculta a Inclusao de outras perspetivas, enquanto que as 
outras escolas preconlzam metodos de al)ordagelll COIllO a apropria<;;ao e 
emprego dos recursos naturais, principlos de negoo a<;;30, vantagem das 
tecnologlas ambientals, entre outros. 
Palavras-Chavc: Econorria Ambicntal. Ouantificac,:ao. Recursos, Bens An'bientais. 

I ABSTRACT 
Tllere are several currents of tllought concerned al)out environmental 

probleills. However, there's a certain incapacity of til e Economy to work Witll 
tillS theme. Frequently, it is misadjusted frOIll the ecological reality. The action 



field delimitation and some approach methods are stili incipient, denoting a 
conti nuous improvement and leaming process, espeCially , when tlley seek the 
economical valuation of goods and environmental selvices. TllUS, the main 
0lJjectiv8 of tl-lis article is to study and to undelstand this theme. For such, a 
critical Incursion to tile economical tllougllt theories IS conducted baseej III a 
bibliograpil ical I'esearch and , subsequent, critical analYSIS. The focLis wi ll rely 
on Environmental Economy once It is particularly adapted to several democratic 
8Ild neo-lib8l'alists models. It is concluded that the antagonisms among the 
SCllools of tilought on the environmental tllenle are reduced since tiley are, In 
great measure, result from tile specifiCity, approacil and multifaceted and 
multidisciplinary nature of til e EIlVll'Oll Ill81lt. However, neoclassical tl leory 
possesses a strong antillopocelltric ideology where prevalence of government 
instl'uments block the inclusion of other perspectiveS, while other schools extol 
otller approacll metllods like approprration and use of natural resources, 
negotiation principles, advantage of environmental technologies, among others . 
KeY'vvor"ds: EnvirolllTlental Economy. Quantification, ResoLJr-ces. Environmental GoocJs. 

I RESUMEN 

Hay varias corrientes de pensamiento preocupadas con los problemas 
medioambientales. Sin embargo, Ilay una cierta incapacidad de la Economia 
para tralJajar con este tema, encontrandose, no raras veces, desajustada de la 
realldad ecologica . La dellmltacion del campo de accion y los Illetodos de 
algunas apraxlmaciones todavia es Inclplente, denotando un proceso de 
mejora cont inuo y aprencl lzaje, sob,etocjo , cuando buscan la valol'8cion 
economica de bienes y servicios medloamlJlentales Asi, el objetivo principal 
de est8 Investigacion es estudiar y entender este tema. Para tal, se Il ace una 
incursion cnt ica a las teonas del pensamlento economico, basada en una 
investigacion blbliografica y I'evision de la literatura. Par adaptarse, 
perfectamente, a varios model os Ci8mocratlcos y neollberales, el enfoque 
recaera en la Econornia Med,o ambiental . Se verrfica que los antagonisrnos 
entre las escuelas de pensamlento econolllico sobre el tema medioambiental 
acaban por diluirse una vez que, en gran medida, son decurl'entes de la 
especificidad , del abordaje y de la naturaleza multlfacetica y Illultldlsciplinar del 
Medio ambiente. Sin embargo, conviene ' destacar que la teoria n80clasica 
posee una fuerte ideologia ar,tropocentnca en la cual el predomlnio de 
instrumentos gubernamentales impiden la inclUSion de otras perspectivas, 
mlentras que las otras escuelas precOilizan otros metod os de abordsje como 
la apropiacion y uso de los recursos naturales, los principios de la negociaclon, 
la ventaja de las tecnologias medloamlJlentales, entl'e otras 
Palabms-clave: Econorl!fa Medioambielltal. Cuantificacion. Recursos, Bien8S 
lv1edioanlbientales 
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~ INTRODUC;;AO 

A Economia e uma ciencia com objetivos simples. Aspira 
conhecer 0 comportamento IlUIllano relativamente ao problema dos 
I'ecursos , eminentemente escassos , sua dislribuk;;ao e util iza<;;ao 
Analisa as condi<;;oes basllares da atividade economica. concretaillente, 
as ior<;;as estaveis que caracterizalll 0 enquadramento onde os agentes 
economicos interagem, as estruturas dos mercados (caracteristicas em 
que decorrem as transa<;;oes entre os agentes), as estrategias dos 
agentes (estruturas onde estes se movem e agem) e os resultados 
obtidos pelos agentes economicos. 

A Ciencia Economica estabelece lela<;;oes funcioll ais para avaliar 
em que medida aqueles resultados desviam as condi<;;oes de base da 
atividade economica, alteram as estruturas em que essa actividade se 
desenvolve ou condicionam as estrategias dos agentes. A Economia 
observa ainda como todo este processo interage e se formam os 
sucessivos equillbrios. E isto, para agentes economicos individuais 
(pessoas e empresas) ou para os grandes 8grAg8cios 
Illacroeconomicos. 

Para 0 cumprimento destes propositos, a Econoillia AmlJiental 
goza de alguns instrumentos. dado que as caracteristicas dos bens 
ambientais sao diferentes das caracteristicas da generalidade dos bens 
comuns porque naqueles, nomeadamente. 0 oxigenio, os rios, os 
mares, a flora e a fauna, nao existem direitos de propriedade. Assim, 
segundo Martins e Felicidade (2001), a quantifica<;;ao dos ativos 
ambientais seria um mecanismo valido para relJl"oduzil' Il O mercado a 
escassez de celios recul'sos Il aturais, proporcionando condi<;;oes para 
que a "livre" negocia<;;ao nos mercados de commodilies ambientais 
pudesse definir 0 nlvel otimo de explora<;;ao e a localiza<;;ao d sses 
recursos. 

A avalia<;;ao do meio ambiente, para al8m de salientar 0 valor 
economico dos recursos naturais. indica 0 prejulzo irrecuperavel que 
pod era advir, caso estes sejam destruidos. Os recursos natumis geram 
diferentes belleflcios que se refletem no bem-estar geral dos individuos . 
Alguns desses beneficios podem ser quantificados com celi a facilidade 
por estarem de alguma fOlm a relacionados com as leis de mercado. 

T em sido consensual que 0 valor do meio ambiente 8 
independente do uso e das preferencias dos seres Il umanos. Existe, 
contudo, uma certa incapacidade da Economia para lidar com 0 

problema, ellcoll trando-se, nao rams vezes, desajustada da realidade 
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ecol6gica. Inicialmellte , assumiu-se que 0 valor dos I'ecursos tinha 
origem apenas no "tl'abalho" e mais tarde no "mercado", segundo a 
interdepend8ncia entle a olerta e a procura. A cOilsequ8ncia teorica da 

Jira primeira teOl'ia e que apenas 0 amblente cOllstruido possui valor, 
l OS pOlianto, toda a ac;;ao antropica sobre 0 ambiente natural IIle illcrementa 
ao. valor. Quanto a segunda teoria, sao- Ihe reconhecidas falhas de 
lte, mercado Ila quantificac;;ao do meio ambiente, dado que existem 
,tes benefic ios que Il ao possuem pl'ec;;os de mercado, sendo, por isso . de 
em diflcilmensurac;;ao. 
l OS Em economia ha diversas linll as de pensamento (algumas com 
l OS deslgnac;;oes id8nticas) preocupadas com os problemas ambientais, 

particularmente, a Ecollomia do Meio Ambiente ou Economia 
lim Ambiental, a Economia dos Reculsos Naturais, a Economla Ecologica, 
da a EcollOmia IllstituciOilalista e a Economia Evolucionista. Todas elas 
se inacabadas e algumas algo semelhantes, dado que a ill vestigac;;ao e 0 

11ia debate instalado sao all1da recentes, peral1te a complexidade da 
os tematica ambiental. A del imitac;;ao do campo de ac;;ao e os metodos de 

Jais algumas destas abordagens sao ainda incipientes, denotando um 
l OS sucessivo processo de edificac;;ao e aprendizagem 

Com 0 objetivo de compreender estes fenomel1os , far-se-a uma 
l tal breve incursao crit ica as teorias de pensamento economico , com base 
3ns numa pesquisa biblioglafica e cOilsequente revisao da literatura. Por se 
3ns adaptar, perfeitamente, aos diversos modelos democraticos e 
os neoliberalistas, dar-se-a maior relevo aos criterios que t8m side 

;im, utilizados pel a Economia Ambiental. 
JOS 
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r;-ABORDAGEM TEORICA As ESCOLAS DE PENSAMENTO 
ECONOMICO 

Sob uma perspetiva miCl'oeconomica, a Economia Ambiel1tal, 
apoia-se na teoria neoclasslca, segundo a qual, as perturbac;;oes 
ambientais I'esultam da defic i8ncia dos mercados. Corrigidas essas 
deficiencias, atraves de novas tecnologias e novos mecanismos de 
prec;;os que agreguem os custos ambientais, 0 mercado, 
gradativamente, encontrara 0 equillbrio. 

Sob uma perspetiva macroeconomica, as limitac;;oes apOiltadas 
na quantificac;;ao dos bens ambientais repl'oduzem-se e ampliam-se 
fortemente porque 0 contexto agora envolve ell ormes agregados 
macroeconomicos. A detenc;;ao e transformac;;ao de recursos naturais, 



com 0 usa de materias-primas no processo de produ<;:ao global, 
favorecem 0 desperdicio e 0 despojo de residuos da atividade humana, 
e com eles, 0 esgotamento dos ativos ambientais e a polui<;:ao 
ambiental, 

A quantifica<;:ao dos bens ambientais, embora inovadora e 
necessaria, comporta diversas lacunas , Dada a natureza de alguns 
bens , nao comercializados pel as regras de fUIlcionamento dos 
mercados, 0 seu ple<;:o foi considerado nulo (uma vez que 0 custo das 
materias-primas tambem e quase sempre nulo) nao sendo incluido na 
Contabilidade Publica, Privada nem na Contabilidade l\laciona!. Assim, a 
Macroeconomia nao espeilla 0 real valor da produ<;:ao ao excluir 0 valor 
dos bens ambientais incorporados e a deprecia<;:ao dos recursos 
naturais nao renovaveis, explorados dir tamente pelo ser humano, 

Para contrariar esta atitude global, tem sido um enOOlle desafio 
(UE, ONU, ) os instrumentos de polltica macroeconomica de 
crescimento e desenvolvimento sustentaveis, que estabelecem valores 
para os recursos naturais e respetivas metodologias de incorpora<;:ao 
das variaveis ambientais em contas sateli tes agregadas (a medio prazo) 
aos sistemas de Contabilidade Nacional dos diversos parses e uma 
conta para 0 Meio Ambiente, 

A Economia Ambiental procura assim estabelecer lela<;:6es de 
causa e efeito entre a Ecologia e a Economia, com a finalidade de 
orientar e aperfei<;:oar 0 sistema de distribui<;:ao dos recursos 
disponivels, mediante a sua inser<;:ao na analise microeconomica de 
investimentos PLlblicos e privados e na conce<;:ao de modelos de 
polltica macroeconomica, Isto so sera factivel, segundo Weber (1993), 
se forem corrigidas nos Sistemas de Contas Nacionais, as Contas do 
Patrimonio Economico, do Produto Intemo Bruto, do Rendimento 
Nacional e integradas as Contas Satelites, 

Os neociassicos encaram 0 ambiente sob tres angulos, a 
origem das materias-primas utilizadas como fatores de produ<;:ao 
(ambito da Economia dos Recursos Naturais) , os dejetos da produ<;:ao 
e con sumo de bens e servi<;:os (ambito da Economia da Polui<;:ao) e 0 

suporte a vida animal, vegetal, ao lazer Segundo Amazonas (2002) , a 
Economia dos Recursos Naturais estucla os recursos naturais como 
materias-pi-illlas ou entradas da natureza pal'S 0 sistema de produ<;:ao e 
a Economia da Polui<;:ao, estuda os recursos naturais como deposito de 
dejetos ou saidas indesejaveis do sistema de produ<;:ao_ 
Consequentemente, conforille este autor, a Ecollomia Neociassica 
desenvolveu duas distintas constru<;:6es teoricas, elegendo em cada 
uma, diierentes aspectos da probleillatica ambiental , aspectos esses 
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)al, que iraQ depender da rela((ao que os recursos naturais tem com os 
na , processos produtivos: como entradas ou como saidas, 
lao Tendo em aten((so que 0 capital e os I'ecursos naturais estao 

interligados entre si e que persistem limita<;:6es ambientais ao 
e desenvolvimento da eCOilomia (pressuposto basilar para 0 planeta 

Jns Terra, dada a escassez dos recursos e a sua capacidade de suporte), 
Jos a Economia Ambiell tal avalia os impactos ambientais, atrav8s de 
jas indicadores de sustentabilidade, tendo em aten<;:ao 0 equillbrio dos 
na ecossistemas e estima a expressao economica dos impactos atraves 

I, a de m8todos de quantifica<;:ao economica, Utiliza tambem ferramentas 
l lor pedagogicas de educa<;:ao ambiental para a consciencializa<;:ao 
;os ecologica das popula<;:oes e instrumentos de politica ambiental de 

internaliza<;:ao de externalidades, 
lfio Para tal , recorre a uma escala como variavel de ajuste, cujo 
de volume de bens e servi<;:os ambientais utilizados, se detennina atrav8s 
res do calculo do custo/beneficio inferido pelos agentes economicos, Este 
lao calculo 8 processado de acordo com a tecnologia e tendo em 
zo) considerac;;ao a minimizac;;so do custo total com a distribuic;;ao dos 
ma recursos, ajustando os encargos m m 0 controlo da poluic;;ao e 0 

pagamento de taxas por poluir, A tecnologia e as preferencias 
de constituem parametros nao f(SICOS que vaG estabelecer uma posic;;ao de 
de equilibrio de modo a minimizar os custos totais, 
;os Para al8m de estudar a poluic;;ao que resulta da injec;;ao na 
de Natureza de produtos residuais da economia, a Economia Ambiental 
de aborda os problemas ambientais como external idades negativas, Os 
13), problemas ambientais sao I'esolvidos atrav8s da T eoria de Coase , 
do internalizando os custos externos nos prec;;os e redefinindo os direitos 
ltO de propriedade, 

A Economia Ambiental encara a Economia como um sistema 
a fechado, pelo facto de nao trocar mat8ria e energia com outros 

:ao sistemas, 
:ao Os eCOilomistas ecologicos surgem no final dos anos 80 nos 
l 0 EUA (New School, Boston), opondo-se aos paradigmas da ECOilomia 
" a Neoclassica, Para a Ecollomia Ecologica 8 a escala sustentavel 
llO (baseada no "Principio da Precauc;;ao") e 0 parametro fisico que devem 
) e estabelecer 0 modo como se adequam as preferencias e a tecnologia, 
de A escala 8 determinada pelo Estado e pela Sociedade Civil, com base 
30, no conhecimento cientifico, na procura individual de maximizac;;ao da 
ica utilidade e Il8 solidariedade intra e inter gerac;;oes, 
Ida A Economia Ecologica pode definir-se, segundo Ortiz (2003), 
;es como 0 plano de conhecimento transdisciplinar, desenvolvido a partir 



do reconhecimento de que, par um lado, 0 sistema socioeconomico se 
apoia e depende dos sistemas naturais e, par ~Utro, interfere e 
transfigura 0 seu funcionamento. Segundo COilstanza e Daly (1987) , a 
economia ecologica e dinamica, sistemica e evolucionista, sendo 0 seu 
amago a relac;;ao, IlOlllem e natureza e, a compatibilidade ell tre 0 

crescimento demografico e a disponibilidade de recursos . 
Para a resoluc;;ao de problemas ambientais globals, os criterios 

desenvolvidos pela EcollOlllia Ecologica assentam em valmes altruistas 
por implicarem sacrificios subardinados ao bem-estar e a protec;;ao de 
povos longinquos no espac;;o e no tempo. 

Assilll, a Econoillia Ecologica, propoe tres pilares de correc;;ao 
ambiental: 

• determinac;;ao de uma Escala, sujeita a capacidade de 
supmte do planeta; 

• determinac;;ao da Distlibuic;;ao, subordinada ao que se 
considera justo; 

• determinac;;ao da Localizac;;ao, sujeita a um mercado de 
direitos negociaveis a poluir . 

Constanza e Daly (1987) sugerelll a adocao de polfticas de 
desenvolvimento prudentes que assegurem a manutenc;;ao dos stocks 
de capital Il atulal, sendo de opinlao que se devem cobl'ar impostos 
pelo usa dos bens e servic;;os ambientais e aconselil am, entre outras 
medidas, a criac;;ao de tftulos no valor dos custos ambientais e a 
adoc;;ao de certilicados de poluic;;ao para conter 0 eleito de estuia. 
Segundo a sua propria descric;;ao, a Economia Ecologica e um novo 
campo transdisciplinar que estuda as relac;;oes entre ecossistemas e 
sistemas economicos. Delendem pois, a necessidade de se aprofundar 
o conhecimento da interface entre os sistemas naturais e economicos. 

Os econoillistas ecologicos procuram, assim, integral' a analise 
dos ecossisteillas nos sistemas econoillicos. Arguillelltam que as 
teorias neoclassicas sao limitadas quanto a preservac;;ao aillbiental e 
que as soluc;;oes atraves dos Illercados podelll ser incompatfveis COIll 
o desenvolvimento sustentavel. 

De harmonia COIll 0 exposto, encaralll a Econoillia como um 
subsisteilla aberto dentro de um sisteilla total, finito e fechado - a 
Biosfera - nao medindo os illlpactos e efeitos de um recurso de modo 
isolado. A Econoillia e Ulll sistema aberto que nao pode ser estudado 
por si. mas sim denlro da sociedade e dentro da Natureza. Por 
conseguinte, a Econoillia Ecologica propoe-se superar a barreira da 
quantificac;;ao economica do aillbiente, substituindo-a por um sistema 
de fluxos energeticos, com direc;;ao, sentido e acumulac;;ao somados a 
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capacidade de assimila9ao de residuos. Deste modo, pretende garantir 
a distribui9ao equltativa de bens e recursos , mas sem crescimento, 
baseando-se na sabedoria e na sustentabilidade. 

A Economia dos Recursos Naturais 1 aperiei90a e emprega 
metodos que analisem e controlem a apropria9ao dos recursos naturais 
(fatores de produ9ao) renovaveis ou nao renovaveis. 

Os apoiantes da Economia InstituciOilalista I'elevam um cal'iz 
Ilolistico, norleado pela mullidisciplinaridade, para 0 conl,ecimento da 
realidade economica, circunscrevendo ideologias e valores 
socioculturais. Para a cons cU9ao deste desiderato, veiculam a 
necessidade da reorganiza9ao das institui90es do ponto de vista 
normativo, das rela90es de poder, das mentalidades, da amilise dos 
problemas economicos, entre outras. Os instituciOilalistas reconilecem, 
parem, que a sua presta9ao teorica e ainda incipiente. Uns advogam os 
instl'umentos de mercado e outros, a ad09ao de medidas de comando 
e conlrolo, ccmo instruillentos de politica ambiental . 

A abordagem institucional ista nao oferece OP90es muito 
distintas da abardagem neoclassica, contudo, alega que a tearia 
neoclassir:il P, mP-Cilnicista e reducionista. 

Na ECOilomia Evolucionista, a ado9ao de novas tecnologias 
condiciOila as decisoes dos agentes economicos Devido a enarme 
competi9ao eCOilomica, despontam inova90es tecnologicas e novas 
estrategias concarrenciais, como resposta ao desejo, par parte da 
sociedade em geral, par tecnologias limpas. Dai 0 pap I indispensavel 
das pol iticas govemamenlais, que eslimulem a aceila9ao de novas 
lecnologias par parte daqueles agentes. Os evolucionistas sao de 
opiniao que os orgaos decisares devem apoiar-se mais no "Principio da 
Preven9ao" , relegando para segundo plano as tecnologias ambientais 
corretivas em prof das tecnologias ambientais preventivas . Esta linila de 
pensamento enfaliza 0 desenvolvimento sustentavel, defelldido pel a 
ECOilomia EvoluciOilista (ou Ileo-scilumpeterialla) , 

Os evoluciOilistas Ilao apreselltam instrumentos especificos de 
gestao ou poillica ambienta\. Sugerem as negocia90es, as normas 
legislativas, auditarias, impostos e taxas amlJientais. 

Perante 0 exposto, as diversas escolas de pensamento tem 
uma teoria propria, resultado de uma perspetiva singular do mundo, que 

I A ECO'lO'lllC'i des Rccu' scs hlatU1[lis poets i'lClw·se no arrbllo cle estudo 
da ECC'lOlria All IJk:ntal Ec.oncTia do !vIeio A.,. bi~nlc e dos RecuT 50S 
hJat.Jrais 



envolve metodologias espec(ficas e uma vi sao paliicular acel'ca da 
interferencia soble os mercados . Por outr~ lado, as correntes 
amblental istas poderao ser transversais a l1lais de uma escola, 
relevando-se a corrente eco-desenvolvimentalista, que encara 0 

desenvolvimento como lusti<;:a social, eficiencia economica e prudsncia 
ecologica. Desideratos proximos aos da Econol1lia Ecologica. 

Dado 0 crescimell to desenfreado (multinacionais, padronlza<;:ao 
da produ<;:ao , importa<;:ao de hsbitos de consumo, extenua<;:ao dos 
recursos naturais, emissao de gases poluell tes ) os eco
desenvolvimentalistas propoem melhorar a qualidade do crescimell to e 
do desenvolvimento, da seguinte forl1la: 

• adaptal' 0 capital e 0 tmbalho as efetivas necessidades 
dos indivrduos : 

• preserval- e dliatar a base dos recursos; 
• reoriental a tecnologia (leCilologias limpas) ; 
• fazer uma gestao de riscos eficiente (preven<;:ao e 

precau<;:ao ecoI6gicas); 
• avaliar 0 retorllO economico e 0 ambiente na tOillada de 

decisoes . 

r; A ECOI\JOMIA AMBIENT AL 

Como loi IS referido, a Economia do Meio Amblente sustell ta-se 
na Economia Neoclsssica segundo a qual os dallos ecologicos advsl1l 
das imperlei<;:oes dos mercados . Se estes forem corrigidos , com a 
internaliza<;:ao dos custos aillbielltais, surgirao novos pre<;:os e, deste 
modo, 0 mercado I'etoillars 0 equi llbiio. 

Pam proteger os recursos naturais, a Economia Ambiental 
pro poe a valora<;:ao dos recursos, a cOITe<;:ao dos pre<;:os e a 
contabiliza<;:ao da deteriora<;:ao ambienta!. Porem, isto nao e tarefa fsc il , 
devido a caracterlstica da incomensurabilidade de muitos bens 
ambientais. 

Nos setores diretamente produtivos, os produtos passam pelo 
mercado e tsm um pl'e<;:o estabelecido mas, IlOS setores nao 
diretamente pl'odutivos , Il ao Il 3 pl-e<;:os nem mercados para esta 
categoria de bens. A distin<;:ao relativamente aos bens de Illercado 
reside IlO criterlo de produ<;:ao e, consequentemente, no processo de 
forma<;:ao dos pl'e<;:os . 



da 
ltes 
ola, 
I 0 

lcia 

; ao 
jes 
co
oe 

jes 

) e 

de 

-se 
em 
1 a 
ste 

l lal 
a 

Icil , 
?ns 

elo 
lao 
sta 
Ido 
de 

'e'~lanla 

~ " I " n • j a 

Nos setores Il aO diretamellte produtivos, mas que visam a 
criaC;;ao, rellovaC;;ao ou expallsao de atividades de suporte as atividades 
produtivas, 0 prec;;o dos bells e diffc il de calcular porque 110 seu modo 
de formac;;ao illtervem outros fatores que Ilao 0 custo illdustrial, 
comercial ou os juros. Trata-se de uma illfillidade de bells publicos2 e 
privados que elltram 110 campo dos illteresses difusos, de diffc il 
mellsurabilidade, Ilomeadamente, a qualidade do ar e da agua, a 
saude, a educaC;;ao, a formaC;;ao profissiollal, a defesa, elltre outros . 

Os illteresses difusos sao Il oje recollhecidos e tutelados 
juridicamellte. A titularidade dos bells jurfdicos3 perlellce a todos e a 
cada um dos membros de uma comullidade, Ilao havelldo a faculdade 
de apropriaC;;ao illdividual por qualquer dos seus membros. Embera se 
illcluam, IlaO raras vezes , Ila esfera dos illteresses publicos , 
separalldo-os dos illteresses illdividuais, os illteresses difusos sao 
simultalleamente Ilao publicos, Ilao coletivos e Ilao illdividuals. Nao sao 
publicos pois a titularidade dos bells jurfdicos Ilao pel1ellce a Ilellhuma 
elltidade ou orgallismo publico, Ilao sao coletivos pois Ilao pel1ellcem a 
uma comullidade ou grupo mas a todo e a cada um dos seus 
membros e Ilao podem SAr iP,r:olldlJzidos a illteresses illdividuais 
porque 0 bem jUl'fdico a que se referem nao e apropriavel 
individualmellte. 

Um exemplo hipotetico seria a presellc;;a da "propriedade do ar 
que respiramos", Decerlo, que se tal acontecesse, melhoraria a sua 
qualidade, Naturalmellte que Ilao se esta a referir a uma propriedade 
illdividual, segulldo a qual se criasse um evelltual mercado do ar. 
Felizmellte que Ilao se esta referir ao raciollamellto do oxigellio porque 
isso violaria as leis do mercado e as leis COllsliluciollais! 

o protocolo de Quioto e a compra e vellda de quotas de 
emissao de CO" ja e, de cerlo modo, uma especie de atribuiC;;ao de 
direitos de propriedade do ar que respiramos. A aplicaC;;ao dos acordos 
de Quioto e muito dificil porque 0 oxigellio possui uma propriedade 

.' Seg.mcJ C" Sil'lldclson (19b.t), as txms pJl'l liCOS sao por tadoIes (i0 
benohcicS usulrufcL)s ! XI tada a cornunkl1de d9 rrxx:Jo inclivisivel. 
I' spenc.lc'IleTl'E"lle ttl VO'ltade de qJalquer I II/duo querer Oll nao 
conSJ'nlf esses ns 

Os L'I3:15 ,",'idlcos abr<1'"K1WP valo'8s CJ int€'resses qJe S6 arl'esenla'11 
ern eslreila conexao corr os inle'€sses 90r<.115 da sOCiedade, derxa 0, 
neste ~l'T'bi t o, de ser\'!' inte'8SSI3S indlvidU~liS. Bnung, com 0 seu 
acentuao'o fJOSf(ll?smo /e9.91. de/enOla Que pooe come/ter-se em bem 
lUriD/CO ruoo que. ClrJS o,llos do leg:sl.-Jdol, tem kIlo! como condir;:ao AlIa 
U!!Ic'f \lla~: sauda: el dO$ cl~iadfjos (A'ldrade. 200/) :39), 



mundial , pelo que nao e possivel estabelecer fronteiras Hsicas a 
emissao de CO2 , Como essa emissao nao se limita ao interior da 
atmosfera de um pais, 0 que cada um pretende e preservar a "sua" 
qualidade do ar contra alegadas descargas ex6genas adversas, Assim, 
a soma parcial melhoraria a qualidade ambiental global. 

Pegando noutro exemplo, s6 depois da agricultura passar de 
extensiva a intensiva, se levantou a questao da escassez dos recursos 
ambientais (teoricamente, eram infinitos) e da polui9ao do ar, dos solos 
e das aguas.. POI' isso, e for90so que 0 ambiente, componellte 
escassa e com valor, seja hoje encarado como um bem juridico 
fundamental" , Caso contl'ario, os agentes econ6micos continuariam a 
obter os proveitos pelo uso dos recursos ambientais a custo nulo, 
todavia com valor para os demais cidadaos, valor esse, superior ao 
custo suportado POI' aqueles agentes, 

Mas a ideia que importa aqui destacar, como defende Binding , 
cit. POI' Andrade (2004:68), e que "a lesBo (de bens jundicos) tera de 
obedecer a uma ponderat;:Bo ( ) de toda a comunidade viva e que se 
o bem jLlf)dico e um concelto da ciencia do Dirello P;JblkJO e I7BO do 
Direito Pn'vado 'entBo ele sera' sempre um bam jLlI7dico da comunldade, 
por mais li7divldual que possa ser", De igual modo, como nota Andrade 
(2004:78), ''8 esta relat;:Bo que preside a cn'at;:Bo do bem jundk:o e 
determina a relev8ncia das suas vIcissitudes, tanto 170 sentldo da 
danosldade social como na direct;:Bo do Diieito Penal. Trata-se de uma 
relat;:Bo a que 0 'podador' concreto do bem jund/co e, como tal, all7eio ': 
Os auto res referem-se ao ambiente como bem juridico fUll damental e a 
rela9ao entre 0 bem juridico, 0 sistema social e 0 individuo, pois mesmo 
que 0 bem juridico seja propriedade in,dividual, segundo as nonllas 
juridicas do Direito Penal, ele nao pode danifica-Io, Desta forma, de 
acordo com os autores supracitados, tudo 0 que e valido para os bens 
juridicos e tambem valido para 0 ambiente, 

Nesta consonancia, ha que discriminar as preferencias 
individuais e as preferencias sociais, As preferencias pessoais, 
expressas pel a conexao entre sujeito e objeto, tem sido ajustadas pela 
cultura, nao se podendo negar que 0 sUJeito exerce algum arbitrio, 
Assim, as preferencias publicas vao espelhar 0 conjunto juridico que 

~ Segundo 0 arl igo 66 rf 1 da Constilutcao da Republica POrlugUGSB, 0 
amblente e consagrado como um aut6'1OmO Direilo Fur"ldame'ltal : rooos 
!em o'fetlo a urn arnDeme de \ ida hunano. S80IO e (3(';dogl(;Elmante 
eQu LYado e 0 det-rY' de 0 defende-:{Assemblela da Repjblica, 2CX)8) 
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disciplina uma sociedade, Nesta conforrnidade, 0 neoliberalismo 
delineou modelos de analise das extemalidades negativas e conciliou
as de modo econ6mico e eliciente, propondo soluyoes para os 
problemas que satislizessem 0 equilibrio ambiental. 

De acordo com a Teoria Econ6mica Neoclassica, a eficiencia 
ecollomica atinge-se quall do se conseguem aletar recursos escassos 
de fomla a maximizal 0 Rendimento Nacional, Trata-se da afetayao 
eliciente de recursos no sentido de Pal'eto , nao sendo posslvel reafetar 
os recursos melhorando a situayao de uma pessoa sem piorar a 
situayao de outra, Esta aletayao consegue-se num mercado de 
concorrencia perfeita, Contudo, em concorrencia perfeita Il a situayoes 
em que a aletayao de recursos e ineficiente no sentido de Pareto e, 
entao, 0 equilibi'io nao e eficiente, Isto acontece inumeras vezes porque 
os preyos nao cOllseguem relletil' situac;:oes de mercado e os mesmos 
VaG determinar um equi llbrio ineficiente, estando-se na presenc;:a de 
extemalidades, ou seja, atividades que afetam positivamente ou 
negativamente terceiros, sem que estes tenham de pagar ou ser 
indemnizados por essas atividades, 

lv1uitos economistas rAIArAm-SA 8 externalidades apenas 
quando elas sao relevantes no sentido de Pareto pOis e na presenc;:a 
destas que 0 equillb rio alcanyado nUIll mercado de concorrencia 
perfeita e ineficiente, No caso das externaildades irrelevantes nao ha 
qualquer tipo de ineficiencia, 

Se os preyos das externalidades lossem livremente 
deterillinados pelos mercados, alestando anlecipadamenle a sua 
pertenc;:a e controlo, estarfamos no 6timo de Paret05 e nao haveria 
preocupayoes com as consequencias porque, teoricamente, em 
concorrsncia perfeita, as extemalidades nao existiriam, 

A econorrl."l d bem :'!sl,y 1)8' le do conCfllo de eficiencia. aponlClIl(lo 
Ires r remis&:1s uasicas COT lmse em JUIZOS cie valor: (1) 0 i IVleJUQ 
ccnhe'ce perfeltwl'C'lte as Sdas r ,'eferenhas; (2) uma soc iedaJe 
cOIl' p'eende a total (los incJivlduos que a conslituell; e, (3) S8 for- passivel 
reafecta' 'eculso::: dn 111000 a mch oral' 0 ben estar de Ul1 ind,v(duo Sflm 
p ic'Elr 0 ben I estl1' ele oulra, 0 lJE'!n>cstar d1 SOCledade EltJ'lienI3'El 

Assim, .. J'llc1 ak..'(.;I[l~aO de '8CU'SOS 0 " tefoflvel a qualq..Je' Dut ra, S8 
aU'1':Wltal 0 OOm es tal de lados os indi,,' uas de U'T'.a sociedade. 
O..J3ndo -.lIl'a ~ei) reclay'lo eficrenle de rOCd'S! S aJ'11enla 0 benl'8Sla! O. 
U'll InclivicUo sen I 'edJli! a bem·esla' dos OIl\lOS i JVfduos do uma 
sociedade e se jC1 n~G e passivel alleral essa alocac;:ao de recu'sos no 
sentida cle melholJf 0 bem-estar de alguum sem prejudicar a beTll·esta' 
de oul"em, esl~l 5e rante 0 opli'ro cle Paleto. 



Ainda segundo a teoria neoclassica , 0 bem-estar da sociedade 
e igual a soma dos niveis de bem-estar individuais. Como 0 bem-estar 
de cada individuo pode ser mensuravel. pade tambem determinar-se a 
Oisposic;;ao a Pagar (OAP) pelos bens e/ou servic;;os ambientais. Os 
individuos comportam-se racionalmente, tentando maxi mizar 0 seu 
bem-estar dado 0 on;:amento e os prec;;os. Areta orc;;amental vaL assim, 
traduzir as possibilidades de consumo dos bens e servic;;os, de modo a 
maximizar a uti lidade dado 0 orc;;amento disponivel. 

Oeve sublinhar-se que loi 0 economista ingles Arthur Pigou 
(1876-1959), 0 primeiro a ilustrar a analise do bem-estar numa 
perspetiva cientilica e a apresentar exemplos claramente dependentes 
do meio ambiente. Foi com Pigou, discipulo de Marshall (1961 e 1996), 
que se assistiu a proposta da intemalizac;;ao social dos custos 
associ ados as extemalidades pela via da criac;;ao de tributos. Os 
Pigouvianos revelam que a poluic;;ao do meio ambiente e causada pOl' 
lacunas no sistema de prec;;os, que nao reproduzem de modo exato os 
prejuizos provocados a terceiros e ao ambiente. Oaf. a necessidade de 
mecanismos corretivos para as extemalidades. 

Assim, 0 modelo dc intemalizac;;ao de custos sugerido por Pigou 
(1968) permite corrigir 0 desvio custo social/custo privado face ao 
pagamento de um imposto POI' unidade de poluic;;ao emitida pela 
entidade causadora do dano ambiental , igual a diferenc;;a entre custo 
social e custo privado. Quando adicionado 0 custo marginal privado ao 
impasto, olJtem-se 0 custo marginal social do bem, ou seja, 0 prec;;o do 
bem. 0 valor do imposto sera entao igual ao custo marginal no nivel 
6timo de poluic;;ao (grafico 1). 

Um dos mecanismos de regulac;;ao mais populares que se 
destaca da soluc;;ao de Pigou e 0 principio do poluidor-pagadorL Com 
o obJetivo de criar incentivos e tomar medidas contra a 
superexplorac;;ao, foram atribuidos prec;;os aos bens e servic;;os do meio 
ambiente, segundo diversos criterios ou processos sociais. 0 principio 
do paluidor-pagador possibilitou uma avaliac;;ao monetaria da sobre
explorac;;ao dos recursos naturais e da poluic;;ao dai decolTendo a 

A aC€lIcv.-A< intlYn8cional do P1'lC( d poLJidor-p..'lqc'dur e <l S<Ji.l 
Iranscrica ro as legislacoes naclo~aJs transmite'TI QuP 0 plinciptO se 
aproxima m lito cia ImfXlSto de Plgou. o.J S6}Cl. de U repa'ay.1o en 
buS( ,"l do cu510 6plimo da pOhJ~ClO. Os pnmel'os paises a adoptar csle 
pnncipia foram os IJalses da OrganizaQ.3a para a Cooperat;:<)o e 
Desenvclvimento Ecan6mico (OCDE) em 1975 
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Figura 1 - As externalidades de Pigou 
Fonte: Garzia, 2006 

Este principio estabelece premissas de base economica , 
assentando a sua util idade na filosofia de que a poluiyao tem um custo 
que deve ser imputado as proprias entidades que a provocam, 
deixando de ser tratada como extemalidade (imputada aos custos 
sociais de pl'oduyao) para passar a ser Intemalizada nos custos 
privados de produyao da entidade que a provocou. A declarayao do 
Rio sobre 0 Meio Ambiente e Desenvolvimento, que resultou da 
Conferencia das Nay6es Unidas (UNCED, 1992) estabelece no seu 
Principio 16 (de entre 27) que, ''as aulondades locais deverao promover 
a I17/emaliza9ao de euslos ambienlals e 0 usa de ins/rumenlos 
eeonomicos. lendo em eonsldera9ao que 0 pO/L/ldor devera supor/ar os 
cuslos da po/ui9ao': Este conceito surge, numa fase inicial, dissociado 
dos principios da prevenyao e da precauyao, remetendo para uma 
mercantilizayao do ambiente, pOis quem paga "pode" poluir e, sendo 
diflcil determinar quem realmente provoca os danos ambientals, a 
legislayao acaba por tomar-se "Ietra morta". No entanto, quando se 
cOilhece 0 impacto e a origem, e possivel internalizar 0 custo ambiental. 
Mesmo assim, as intemalidades assentam numa filosofia economicista 
(nao ecologista) , uma vez que surgiram para com pen sal' os lesados e 
nao para prevenir os dams ambientais, 

Retomando 0 modelo de Pigou (1968), 0 que na realidade 
acontece nao e um alegado mau funcionamento do mercado, mas a 
ausencia de um mercado. As extemalidades, illtrinsecamente ligadas 
aos custos ambientais e escassez, apresentam uma caracteristica 
extremamente interessante. Elas resultam da inexistencia ou indefiniyao 



dos direitos de propnedade porque agem sobre os recursos Il alul8ls 
(ar, agua, flora, fauna) , Se Ilouvesse a possibilidade de determinar 
direitos de propriedade sobre esles recursos , a maioria das 
externalidades reduzir-se-ia ou serla mesmo ellillinada, 

Se os problemas ambientais dimall8m de lacunas de mercado, 
elll consequencia do caratel- publico de uilla boa parte dos recursos 
ambientais, 0 direito de propriedade, segundo Pindyck e Rublnfeld 
(2002), vai estabelecer 0 que os cidadaos ou as eillpresas estao 
autorizados a fazer COIll as respetivas propriedades, Logo , no caso dos 
efeitos danosos ao amblente, a responsalJilidade parece ser das 
imperteic;;oes ou ausencia de Illercados , devido a inexistenCia ou 
indefinic;;ao dos direitos de propriedade,. ja que os Illercados onde as 
eillpresas produtoras buscalll as materias-pl-imas a custo nulo, nao 
possuem proprietario. Assim, a ausencia de mercados de recursos 
ambientais loma imperteitos os melcados de bens flnais, a jusanle. 

Em termos economicos, uma extemalidade e a ac;;ao que um 
dado sistema de produc;;ao provoca noutl-os sistemas. Oito de outr~ 
Illodo, segulldo Pigou (1968) , eXlste uma extemal ldade quando 0 
processo produtivo de uilla empresa (ou con sumo individual) vai aietar 
a produc;;ao de outra (ou estilo de vida) sem que exista uma transac;;ao 
comercial rec(proca. 

Pigou (1968) veio chaillar a atenc;;ao para os casos elll que 
existelll extemalidades Il UIll equillbrio geral. 1v10strou que as 
extemalidades surgelll entre cOllsulllidores , entre produlores ou entre 
COllsulllidores e produtores , COIllO atividade segull do a qual, uns 
influencialll os OUtl-OS , nao sofrelldo os prec;;os de Illercado as 
cOilsequ8ncias das suas ac;;oes. Pode-se entao inferir que, quando os 
custos de deterioraC;;ao ambiental sao suportados por terceilos sem a 
devida retribuiC;;ao e nao por aqueles que os ocasiOllam, esta-se 
perante extemalidades. Estas sao negativas, como leferem Pindyck e 
Rubinfeld (2002) , quando a atividade de Ulll dos agell tes illlpoe custos 
a outros agentes e sao positivas quando a atividade de Ulll dos agentes 
vai aletar positivaillenle outr~ agente. Como refere Finco (2002: 17), 'ho 
caso dos recursos naturals, as extemalldades negatlvas surgem com 
frequencia pols, em multos casos, 0 processo de produr;:aa e/au de 
consumo levam a um mpacto liJdesejado para as pIVdutores e/ou 
consumldores, ' ao mesma tempo que naa 173 nenl7um Ipa de 
compensar;:ao, via mercado" para esle Impaclo'·. 

Concretamente, se urn eillpresario pretende constltulr uilla 
industria hidroeletrica (barmgelll), gerara exteillalidades positivas, com a 
criaC;;ao de mais emprego, lucro para 0 proprio empresario e a 
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economia elll geral, irrigayao de terms para a agricultura, porventura a 
navegayao rlUlll rio, dantes impraticavel. Ivlas gerar'a tambem 
externalidades negativas e nao indemnizaveis, como por exelllplo, a 
perda de biodiversidade, a proliferayao do Illosquitos devido as aguas 
estagnadas, enlre outras. 

Dependendo dos casos identificados IlOS diferenles projetos, 
existelll inuilleras forillas de Illitigar as externalidades negativas, 
atuando de forilla positiva sob 0 aillbiente, Exelllplo disso e a 
conslruyao de estayoes de tratamenlo de efluentes, refloreslayao, 
pavilllentayao de caillinhos, plantayao de barreiras, illlplementayao de 
medidas de educayao ambiental para 0 usa correto da agua , do solo, 
etc . 

A proleyao do Illeio ambiente e uilla questao de equidade. A 
poluiyao atillosierica, poluiyao dos recursos hidricos e 0 aquecilll nto 
global (incoillensuravel) consti tuelll casos tipicos de externalidades 
negativas. Assim, quando as industrias planeiam a sua atividade 
menosprezando os probleillas causados ao aillbiente e a terceiros, 
sem qualquer internalizay80 dos custos aillbientais, V80-se apropriando 
dos recursos naturais Aill hAneficio proprio, excluindo oulros 
util izadores. Estas decisoes do presente iraQ repercutir-se no futuro via 
afetayao do capital nalur'al, com cOilsequencias ao nivel da qualidade 
de vida da sociedade. 

Surgem enlao controversias quanto ao uso de soluyoes fiscais 
para resolver 0 problema das externalidades, preconizando os autores 
desta polemica , que para se obter 0 otilllO, 0 valor do imposto 
indemnize 0 lesado, a iim de este ser compensado pelo preJuizo 
residual. 

E neste quadro que se inclui 0 teoreilla de Coase e a hip6tese 
das transferencias compensatorias segundo a qual se adolariam 
mecanismos de cOillpenSay80 pel a manuteny80 de uma qualidade 
ambiental adequada, 

Coase (1 960) enunciou que se 0 Estado deiinisse claramente 
os direitos de propriedade (independenlemente da sua distribuiy80) 
criar-se- ia urll mercado de compra e venda desses direitos e a 
internalizayao passaria por uma negociay80 bi later'al de preyos entre 
emissor e vitima, portanto, uma transayao entr'e os atores economicos 
visados, Nessa negociay80 serialll gerados dois cenarios, a 
cOillpenSay80 a vilima, por parte do eillissor, pelos prejuizos causados 
e 0 pagam8llto, por parte da vil ima, ao emissor com vista a dilllinuiyao 
da sua atlvidade danosa. 0 montante que cada um dos intervenientes 
aceilasse pagar/receber e que iria contribuir, num e no outr~ caso, para 



o ponto de equilibrio da negocia;;ao. Este ponto de equilibrio e analogo 
em ambos os casos e constitui 0 ponto 6timo de poluit;:ao. 

A negociat;:ao de pret;:os referida s6 devera efetuar -se se 0 

custo da organizat;:ao da negociat;:ao nao exceder 0 ganho social que 
dele se espera. Esta condit;:ao de nulidade dos custos de transat;:ao -
ou de organizat;:ao da negociat;:ao - e substancial na simulat;:ao de 
Goase (1960), pOis 0 que ele de facto critica IlO modelo de Pigou e a 
marca unilateral da sua solut;:ao fiscal. 

Gom 0 teorema de Goase chega-se a um resultado eficiente (no 
sentido de Pareto) na resolut;:ao das external idades negativas sem a 
mediat;:ao do Estado. 

Quando 0 teorema de Goase surgiu. em mead os do seculo 
passado, a pressao sobre os recursos nao era tao violenta como 
agora . ou pelo menos nao havia ainda uma percet;:ao do risco 
ambiental a nlvel global. Atualmente, varias das solut;:oes adotadas 
pel os governos tem como base 0 teorema de Goase. 

Gom a negociat;:ao coaseana reacendem-se os debates no seio 
da Economia Neoclassica entre interesses publicos e privados e as 
teorias da utilidade e do bem -estar. Na sequencia destes debates 
brotaram as tematicas de internalizat;:ao de custos e externalidades, a 
det8l'minat;:ao dos direitos de propriedade dos bens ambientais e a 
resolut;:ao de problemas atraves da avaliat;:ao dos bens e servi t;:os do 
meio ambiente. 0 mercado proporcionava agora um metodo para a 
cedencia 6tima dos bens e selvit;:os do meio ambiente, pela via da 
alterat;:ao dos pret;:os relativos. 

Em slntese, se 0 mercado agisse sem qualquer intervent;:ao, os 
recursos naturais nao renovaveis (energias f6sseis : petr6leo, carvao 
minerios) e mesmo os renovaveis (mas que necessitam de urn 
prolongado perlodo para a sua renovat;:ao) dotados de urn pret;:o de 
mercado , a muito curto prazo, esgotar-se-iam. Mas, como muitos bens 
e servit;:os ambientais ainda sao gratuitos, os problemas do meio 
ambiente continuam agravados. Todavia, se os pret;:os aumentassem, 
os pianos de explorat;:ao e a investigac;;ao tecnol6gica modificar-se-iam, 
de modo a racultar a substituit;:ao entre os recursos e 0 aumento da 
eficacia dos pianos de explorat;:ao e, por via disso, a redut;:ao do 
desperdlcio. 

Sob esta conjetura, a teoria economica da explorat;:ao 6tima dos 
recursos naturais, determina uma "trajet6ria 6tima" do esgotamento dos 
recursos e possibi lita a continuidade do crescimento economico, ainda 
que, mesmo assim, ocorram efeitos ecologicos nocivos com 0 

esgotamento de alguns recursos naturais. 
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r; CONSIDERAc:;OES FINAlS 

A teoria economica neoclassica recorre a modelos de carater 
operacional, cuja adequa9ao se subordina ao tipo de problemas a 
abordar, estima 0 valor dos bens ambientais, concebe e desenvolve 
modelos que integram valores socio-ambientais e aponta resultados 
para maxi mizar 0 bem-estal' da sociedade. Todavia, esta abordagem 
possui Lima forte ideologia antropocentrica quanto aos problemas 
ambientais, E 0 ser humano que decide qual 0 valor a atribuir aos 
organismos nao human os e e a gera9ao presente que detelmina 0 valor 
da heran9a ou legado pam futuras gera90es. A prevalencia de 
instrumentos govemamentais de inspira9ao neoclassica lillllla 0 

estrmulo a abordagens jlexiveis e amplas, que facultem a inser9ao de 
outras pel'spetivas. 

T odavia, os antagonismos entre as escolas de pensamento 
economico sobre a tematica ambiental acabam por ser mais aparentes 
do que reais. Sao, em grande medida, decorrentes da especificidade, 
da perspetiva da abordagem e da 11atureza multifacetada e 
multidisciplinar do Meio Ambiente, 

Os neoclassicos vollam-se mais para as questoes politicas, 
adaptando-se perfeitamel1te aos diversos modelos democraticos e 
neoliberalistas, enquanto que os adeptos das outms escolas 
preconizam os metodos de abordagem, como a apropria9ao e 
emprego dos recursos naturais, institui9ao de unidades terlllodinElinicas 
de compara9ao , principios de 11egocia9ao institucional e a vantagem 
das tecnologias ambientais, 

As divergencias mais evidentes surgelll entre os adeptos da 
Economia Ambiental e da Economia Ecologica, A Economia Ambiental 
transpo,t a-nos a propensao instltuida pelos individuos que protegem 0 

meio ambiente com "boas inten90es", mas que nao tem interesse ou 
tempo pal"3 uma medita9ao mais intensa sobre os problemas que 
comlJatem. Esta sai enjraquecida em termos teoncos, dada a sua 
proximidade com 0 capitalismo, que aposta nos resultados e se 
caracteriza pelo pragmatislllo, imediatismo e otimismo, A Economia 
Ecologica adotou uma reflexao critica sobre a realldade, preselvando a 
necessidade cle dialogo, a irredutiIJilidade entre as competencias 
filosofica e material e entre os sistemas de pensamento, Resiste ao 
uti litarismo vigente, apontando para 0 interesse das dimensoes eticas e 



.estrategicas. A Economia Ecologica nao se situ a no modemismo ou 
pos-modemismo, nem no "preservacionismo" ou ambientalismo, 
acredita numa utopia viavel de transforma<;;ao do mundo e numa 
democracia partioipativa, sem cair Ila ' existencia apatica" da pos
modemidade. 

Na perspetiva da Economia Ambiental , se se alterar 0 nivel de 
bem-estar de um agente economico pela ar;:ao de outre, deve existir 
tambem 0 direito ou dever de ser compensado ou compensar. P~r 
conseguinte, e necessario identificar as extemalidades negativas e 
imputar ao projeto de investimento os custos ambientais. 0 modo mais 
eficiente de intemalizar as extemalidades negativas tem side a 
negociar;:ao coaseana. Se a genese do problema estiver no carater 
publico dos bens e selv ir;:os ambientais, a instituir;:ao de direitos de 
prepriedade sobre eles cria instintivamente um mercado. Assim, a 
intemalizar;:ao dos efeitos refere-se a ar;:ao e aos seus custos no 
senti do de eliminar (se possivell) ou reduzir as extemalidades a niveis 
aceitaveis. 

Na impossibilidade de instituir direitos de propriedade, a 
altemativa seria 0 imposto pigouviano, ou seja, a valora<;;ao dos bens e 
servir;:os ambientais publicos por parte do Estado. Deste modo, seriam 
estimados os impactos ambientais que determinariam uma curva de 
custos marginais da poluir;:ao. Esta seria a base da imposir;:ao ao 
agente poluidor, dada a relar;:ao de escolha entre os custos marginais 
de controlo da poluir;:ao e os custos marginais da poluir;:ao. 

A solur;:ao pigouviana intemaliza a extemalidade, sendo que esta 
obedece ao principio do poluidor-pagador. Este principio pretende 
cOITigir as extemalidades atraves da cobranr;:a de um tributo que incide 
sobre cada unidade produzida. Assim , a empresa poluidora arca com 
os custos extemos atraves desse imposto. 

o principio do poluidor-pagador, apesar dos problemas de 
incidencia de um imposto e, Ila pratica, um mecanisme de incentivo a 
redur;:ao da emissao de poluentes, mas os recursos advindos dessa 
tributar;:ao poderiam ser utilizados para efetuar melhorias Il O meio 
ambiente. Contudo, este principio e portador de deficiencias ao nivel da 
existencia (inumeras vezes) de mais de uma fonte poluidora na mesma 
acr;:ao e diferel, r;:as nas curvas de custo das empresas. Para alem 
disso, a possibilidade do tributo ser usado como unica fonte de 
financiamento compromete os objetivos ambientais. 

Todavia, preservando as restrir;:6es da epoca, Pigou (1968) ja 
antevia um dos modos mais eficazes para a concer;:ao do 
desenvolvimento sustentavel, pois evidenciou 0 bem-estar social como 
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um valor a pres rval. A partir dar, a procura pela eficacia economica 
pareceu convel'gir na multiplica<;:80 de combinaq5es intelventivas em 
beneficio do ambiente. Assim, ao longo das uitilllas decadas, assistiu 
se ao incremento da interven<;:80 Estatal , com 0 desrgnio de imprimir 
aoS agentes eCOilomicos e a sociedade em geral , novas cOildutas em 
prol da sustentabilidade ambienta!. Porem, a cOITe<;:80 dos problemas 
ambientais que acarretalll uilla dilllill Ui<;:80 da qualidade de vida da 
sociedade e ainda ineficaz, 

Quando se discute 0 valor economico dos bens ambientais e se 
encontram divergencias na estima<;:80 desses valores, surge a 
incredulidade quanto a eficacia das polfticas adotadas pelo govemo 
para 0 controlo da qualidade ambiental. 

Se existem cOilsensos acerca da existencia da questao 
ambiental e da necessidade da interven<;:ao estatal para os solucionar, 
taillbem existelll profundas discordias sobre as modalidades dessa 
interven<;:80. Estas discord ias decorrelll do modo como cada indivrduo 
envolvido nos problemas do meio ambiente visualiza 0 mundo, da sua 
sensibilidade ecologica e da sua forma<;:80 cientllica, 

A ignorancia ecologica, funcional e tecnologica e diffci l de 
erradical' e afeta pessoas de diferentes graus de escolaridade. Neste 
contexto, urge a inclus80 de mais e melhol' Educa<;:80 Ambiental com 
uma perspetiva transversal, multi e transdisciplinar, indispensavel ao 
fomento de uma analise mais c rITica sobre os fenomenos socio
ambientais. 

A Educa<;:80 Ambiental e um instrumento de mudan<;:a de 
atitudes e mentalidades mas para produzir, global mente, efeitos deve 
estender-se aos org80s decisores, ja que S80 estes que formulam as 
polfticas de gest80 ambiental , com uma ·base maioritaria em teonologias 
corretivas em detrimento das tecnologias preventivas. 
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