
 RESUMO: O Brasil é um país conhecidamente rico 
em recursos naturais. Para que os usos dos recursos não 
resultem na sua escassez ou esgotamento são necessárias 
regras que garantam a preservação e a manutenção desses 
recursos. A legislação ambiental tem o papel de regrar a 
respeito desse assunto e tem evoluído nos últimos tempos, 
para que as novas ideias, novas questões e desafios modernos 
sejam contemplados. Neste trabalho é realizada uma síntese 
sobre alguns aspectos da legislação ambiental brasileira,seu 
histórico, o uso dos princípios do poluidor/usuário pagador 
e protetor recebedor na legislação, e o direito ambiental 
dentro do contexto de sustentabilidade.
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ABSTRACT: Brazil is a country known to be rich in 
natural resources. So that the uses of resources do not 
result in their shortage, rules are needed to ensure the 
preservation and maintenance of resources. An environ-
mental legislation has the role for regulating this subject. 
In Brazil the environmental legislation has advanced in 
recent years taking into account new ideas, new issues 
and modern challenges. This paper presents a discussion 
about the Brazilian environmental legislation, its history, 
the polluter pays principle and protection receiving in 
law, also considering the environmental law within the 
context of sustainability.
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Protection receiving.

INTRODUÇÃO

O Brasil historicamente é conhecido como um 
país com imensas fontes de recursos naturais. Esses 
recursos são objetos de exploração desde o desco-
brimento dessas terras, quando o Brasil ainda era 
colônia. Essa exploração também se observa em 
tempos mais recentes, evidenciando-se, no último 
século, como base para um desenvolvimento econô-
mico mais competitivo através de grandes mudanças 
políticas. Segundo Mele et al. (2006) essas mudanças 
destinavam-se a acelerar o desenvolvimento e uma 
ocupação estratégica do território. Por outro lado, 
com a utilização dos recursos naturais de forma não 
sustentável, o país passa a ser visto como destruidor 
destes recursos. Segundo Barbosa (2008) a questão 
ambiental, no Brasil, intensifica-se nos discursos e 
estudos no curso da década de 1960 após uma fase de 

intenso crescimento urbano. Esse crescimento gerou 
uma pressão internacional levando o país a procurar 
uma política própria para a gestão de seus recursos de 
forma mais sustentável (SOUSA, 2005). Rodrigues 
(2013) descreve que a preocupação com as questões 
ambientais passou por algumas fases, com o início 
marcado pela pressão econômica e que evoluiu nas 
últimas décadas com a inserção das questões sobre 
a manutenção da qualidade de vida humana e com 
o surgimento do direito ambiental. Isso mediante 
a constatação da possibilidade do esgotamento dos 
recursos naturais. Como consequência, verifica-se 
nos dias atuais o desafio de se manter a produção de 
alimentos e de energia, bem como a qualidade de vida 
para as pessoas diante de cenários em que os recursos 
naturais apresentam-se em situação risco de escassez 
ou indisponíveis (IPCC, 2014).
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Nesse sentido as questões ambientais têm ocupado 
o rol de preocupações da sociedade a nível mundial, 
pois as consequências atingem proporções globais 
levando a sociedade uma mudança de paradigma, 
mobilizando não só os ambientalistas, mas toda a 
coletividade (BORGES, 2010). Nesse contexto o 
conceito de sutentabilidade ou desenvolvimento 
sustentável surge como um termo que expressa os 
anseios coletivos (BARBOSA, 2008).

Portanto, a exploração de recursos naturais ne-
cessita de regras que garantam o equilíbrio entre o 
desenvolvimento socioeconômico e a preservação de 
recursos, incluindo as próximas gerações. Essas regras 
apresentam-se na forma da legislação. Nesse texto 
é realizada uma discussão sobre alguns aspectos da 
legislação ambiental desde seu histórico e alguns dos 
seus princípios básicos para que a mesma contemple 
o desenvolvimento sustentável no Brasil. Isso inclui 
uma revisão sobre sustentabilidade, questões do di-
reito ambiental, responsabilidade civil e das ações que 
motivam atitudes/atividades sustentáveis.

PRINCÍPIOS BÁSICOS E 
REFLEXÕES NO CONTEXTO DE 
SUSTENTABILIDADE

Sustentabilidade
Conforme Rodrigues e Ferreira (2013) o signifi-

cado de sustentabilidade vem sendo atualizado desde 
a década de 1970 até os dias atuais. Conforme as 
autoras os conceitos de desenvolvimento sustentável 
foram sendo apresentados ao longo dos anos durante 
os diversos eventos mundiais que tinham como obje-
tivo melhorar a convivência no planeta considerando 
as gerações presentes e futuras. 

Para Lourenço e Machado (2012), a sustentabi-
lidade se resume na busca por um equilíbrio entre 
produção, consumo, preservação e regeneração de 
recursos humanos e naturais, constituindo um 
processo que obriga diferentes atores a cooperar em 
prol do interesse comum. Isso é gerador de diferentes 
tipos de conflitos, pois a procura da sustentabilidade, 
enquanto processo de mudança social, obriga trans-
formações significativas em nível dos modelos de 
produção e de consumo, dos valores culturais e em 
nível dos sistemas de governança.

Os autores também salientam a evolução no 
pensamento original sobre sustentabilidade, descrito 
pelo Clube de Roma, da década de 1970, ao declarar 
que se os padrões de crescimento fossem mantidos, se 
concretizaria uma crise catastrófica, sendo necessário 
um congelamento do crescimento para evitá-la. Mais 
tarde seria entendido um conceito mais viável de ser 
realizado, que defende a qualidade de vida como 
objetivo central para se atingir a sustentabilidade 
em termos ambientais, econômicos e sociais. Esse 
conceito revela que o crescimento econômico “zero” 
pode ser tão prejudicial para o ambiente quanto o 
crescimento econômico descontrolado (LOUREN-
ÇO e MACHADO, 2012). A sustentabilidade é um 
conceito que alia crescimento, consumo consciente, 
preservação do meio ambiente e melhoria da quali-
dade de vida. É o desenvolvimento capaz de suprir 
as necessidades da geração atual, sem comprometer 
a capacidade de atender as necessidades das futuras 
gerações. Em Machado (2014) o autor salienta que 
o equilíbrio ecológico não representa a permanência 
inalterada das condições naturais, mas sim a harmo-
nia e a sanidade entre os elementos que compõem a 
ecologia, incluindo o homem.

Finalmente, o desenvolvimento sustentável expôs 
um novo estilo de compreensão e resolução dos pro-
blemas socioeconômicos, considerando o ambiente 
natural, as dimensões culturais, políticas e sociais 
(BRITO et al., 2011).

Desenvolvimento da legislação 
ambiental para o uso sustentável dos 
recursos naturais
Uma forma de atingir o objetivo comum de pre-

servação e minimização dos impactos é regrando o 
uso racional dos recursos naturais. Essas regras podem 
ser expressas através da legislação ambiental.

Segundo Assunção e Bursztyn (2001) datam da 
época do Brasil Colônia as primeiras normas legais 
que afetavam direta ou indiretamente os recursos 
naturais do Brasil, como a punição para o corte da 
floresta, a derrubada de algumas espécies madeireiras 
de valor comercial, a queimada de matas, e a poluição 
de águas que serviam para abastecimento.

Entretanto, esses regramentos não possuíam 
caráter preservacionista, tampouco buscavam o 
desenvolvimento sustentável, tratavam-se apenas de 
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medidas voltadas à preservação de recursos naturais 
de valor econômico para a coroa portuguesa.

Conforme Bastos Neto (2008) na década 1930, 
motivado por movimentos políticos e sociais pós-
-guerra, o Brasil teve inspiração para um novo mo-
mento na legislação, evidenciando uma tendência pela 
interferência do Estado no direito de propriedade, 
ou seja, surge o entendimento de que a destruição 
de recursos naturais pode comprometer de forma 
globalizada a vida humana (PETERS, 2009).

Dentre as primeiras leis do país que relacionam 
as questões ambientais destacam-se nesse período 
os Códigos das Águas e o Florestal, ambos de 1934 
(BRASIL, 1934a); (BRASIL, 1934b).

Como relação a essas normas observa-se a preo-
cupação com o uso dos recursos hídricos para apro-
veitamento energético, para atender às demandas 
das novas indústrias que estavam sendo instaladas 
no país, e com relação aos problemas decorrentes dos 
períodos de secas.

No cenário internacional na década de 1970 deu-se 
o marco quanto à modernização do desenvolvimento 
de uma legislação mais apropriada nas questões am-
bientais. Em 1972 na Conferência da Organização 
das Nações Unidas – ONU, realizada em Estocolmo 
na Suécia, conhecida como a Conferência Sobre 
Meio Ambiente Humano, observou-se a preocu-
pação em inserir o homem no contexto ambiental 
como usuário e também responsável pelo ambiente. 
Nesse período no Brasil havia um movimento para 
que as indústrias poluidoras se instalassem no país 
em prol do desenvolvimento econômico, mas esse 
pensamento precisou ser revisto devido à pressão das 
agências financiadoras, que passariam a estabelecer a 
contabilização das questões ambientais na avaliação 
de novos projetos (RESENDE, 2006).

Nessa fase a qualidade de vida humana foi um 
fator a ser considerado com o desenvolvimento 
econômico e social, aliado às questões ambientais. 
Conforme Seiffert (2011) a Conferência da ONU 
foi o marco inicial na discussão das consequências do 
desenvolvimento econômico sobre o meio ambiente 
e sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. 
Conforme Cruz (2001) alguns encontros como Con-
ferência Internacional sobre Água e Meio Ambiente 
em Dublin, em 1992, assim como a Agenda 21, 
resultante da Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio de Janei-
ro, ECO92, também foram marcos referenciais para 
as ações necessárias em direção ao uso dos recursos 
hídricos de forma sustentável.

Com relação aos recursos hídricos, no Brasil, as 
maiores mudanças foram com relação ao domínio 
das águas. Pelo Código das Águas de 1934 (BRASIL, 
1934a) a água pertencia aos municípios ou ao proprie-
tário particular da área onde ocorria o recurso. A partir 
da década de 1970 as mudanças puderam ser percebi-
das, com a criação do Comitê de Estudos Integrados 
de Bacias Hidrográficas (CEEIBH) e vários comitês 
executivos, nas bacias hidrográficas mais impactadas 
do país (ASSUNÇÃO e BURSZTYN, 2001). Com 
isso, observa-se a discussão sobre esses recursos de 
forma a contemplar os demais usos da água.

Em 1981 a Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA) anunciou como um de seus objetivos asse-
gurar condições ao desenvolvimento sócioeconômico, 
aos interesses da segurança nacional e à proteção da 
dignidade da vida humana, atendidos os princípios 
que incluem a manutenção do equilíbrio ecológico 
considerando o uso coletivo. Ou seja, teve como 
proposta uma compatibilização do desenvolvimento 
econômico-social com a preservação da qualidade do 
meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 
1981).

Para Rodrigues (2013) a PNMA de 1981 foi o 
marco inicial para o direito ambiental com destaque 
para a proteção do ambiente considerando todas as 
formas de vida, saindo da visão antropocêntrica, até 
então constatada. Ou seja, o homem deixou de estar ao 
lado do meio ambiente e passou a estar inserido nele.

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a 
reservar um capítulo para os assuntos referentes ao 
meio ambiente, o Capítulo VI. Albergaria (2014) 
afirma que o artigo 225 da Constituição de 1988 teve 
seu texto considerado como um dos mais avançados 
do mundo. No referido artigo desta lei observa-se a 
preocupação com a manutenção dos recursos naturais 
também para as gerações futuras. 

“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 (BRASIL, 1988).”
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Carpena (2012) salienta que o artigo 225 da Cons-
tituição de 1988 elevou o meio ambiente à categoria 
de bem de uso comum, o que garante o direito de 
todos tê-lo de maneira ecologicamente equilibrada. A 
autora também enfatiza que essa Lei determinou que 
a defesa e a preservação do meio ambiente, para as 
presentes e para as futuras gerações é dever do Poder 
Público, bem como de toda a coletividade. 

Com relação aos recursos hídricos, na Constitui-
ção Federal de 1988 (BRASIL, 1988) a água passou 
a ser de domínio público, dos Estados ou da União. 
Competindo, então, à União e aos Estados agenciar 
a gestão do uso dos recursos hídricos de sua compe-
tência (CRUZ e TUCCI, 2008).

Rodrigues (2013) destaca que a Constituição de 
1988, com a apresentação dos princípios do direito 
ambiental, trouxe a base jurídica que faltava para o 
direito ambiental ser levado a categoria de ciência 
autônoma. 

Nesse sentido Gebler e Ramos (2014) destacam 
que a partir Constituição de 1988 o preceito de uso 
sustentável dos recursos naturais vem sendo aos pou-
cos colocado em prática e atitudes não regulamentadas 
passam a ter proteção ambiental. Acrescenta que isso 
somado à evolução do conhecimento técnico do tema 
faz surgir uma especialidade do conhecimento com o 
objetivo de estudar o bem ambiental incluindo a sua 
proteção jurídica. As normas penais e administrativas 
que faltavam surgem em 1998, com a Lei Federal 
n° 9605, denominada Lei de Crimes Ambientais 
(Albergaria, 2014).

Anterior a isso, em 1997 foi instituída a Lei Federal 
n° 9.433 (BRASIL, 1997), a qual criou a Política Na-
cional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH). 
A lei tornou-se o marco para as questões relativas aos 
recursos hídricos por definir a água como um recurso 
natural de domínio público, finito e dotado de valor 
econômico. Tendo como objetivos: solucionar os 
conflitos resultantes do uso intensivo da água, con-
servar e recuperar os recursos hídricos degradados, 
assim como evitar impactos danosos na qualidade dos 
recursos hídricos dentro de uma visão sistemática, 
firmada nos princípios da descentralização e da par-
ticipação da sociedade no processo decisório (CRUZ, 
2001). Destaca-se ainda, dentre os fundamentos da 
política, a defesa dos usos múltiplos da água (artigo 
1°, inciso IV).

A preocupação com as futuras gerações também 
aparece como um dos objetivos da Política Nacional 
de Recursos Hídricos, no Art. 2º, insiso I: “assegurar 
à atual e às futuras gerações a necessária disponibi-
lidade de água, em padrões de qualidade adequados 
aos respectivos usos”(BRASIL, 1997).

Para definir a forma de realização da gestão destes 
recursos a referida lei também instituiu os instrumen-
tos para a gestão, destacando-se, dentre eles, o Plano 
Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) caracteriza-
do como instrumento de planejamento estratégico 
dos recursos hídricos que define diretrizes, metas 
e programas para garantir o uso racional da água 
e entendido como o principal elemento orientador 
das políticas públicas de recursos hídricos no país 
(BM, 2008). O primeiro PNRH foi aprovado pelo 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH, 
2006), instância superior do SINGREH, para um 
horizonte até 2020.

Com relação aos recursos florestais segundo Silva 
(2000) apud Bastos Neto (2008), o primeiro Código 
Florestal da década de 1930 não foi de eficiente inter-
venção para a proteção das matas contra a impactante 
atividade madeireira no Brasil. Por outro lado, Bastos 
Neto (2008) elogia o documento por trazer o escopo 
de florestas destinadas à preservação e considera esse 
fato como o embrião das atuais áreas de preservação 
permanente (APP’s). Outro destaque é que mesmo 
com essa inovação, este código não se demonstrou 
eficiente por não definir os limites das áreas proteto-
ras, como eram denominadas as áreas com destinação 
à conservação do regime das águas.

Mais tarde, em 1965 entrou em vigor a Lei Federal 
n° 4.771/65 (BRASIL, 1965), que juntamente com 
outras normas dessa década como a lei que dispõe 
sobre a proteção à fauna, Lei Federal n° 5197/67 
(BRASIL, 1967a) e o Decreto Lei n° 221/67 sobre a 
pesca (BRASIL, 1967b), formam um grupo de nor-
mas que traz o conceito de amparo e preservação da 
qualidade do meio ambiente.

Nessa “fase” a legislação sobre áreas protetoras, 
como eram chamadas anteriormente, passa a ter 
os limites físicos definidos, e com isso, limitou-se 
a utilização dos recursos naturais pelo proprietário, 
possibilitando uma fiscalização. 

Mais recentemente, o Código Florestal passou 
por reformulações estando em vigor em 2012 a nova 
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legislação que dispõe sobre a proteção da vegetação 
nativa, denominada novo Código Florestal Brasilei-
ro, sob a Lei Federal n° 12651/12 (BRASIL, 2012). 
Também se verifica nessa norma os limites para as 
áreas de proteção permanente com relação às faixas 
marginais de cursos d’água e às áreas no entorno dos 
lagos e lagoas.

Esses limites físicos foram alterados diversas 
vezes e ainda nos dias atuais são objeto de muita 
discussão. Vários autores questionam a utilização de 
valores fixos para estas áreas e diversas propostas são 
apresentadas com uma atribuição da necessidade de 
se considerar não somente a proteção do solo e da 
água, conforme afirma Bastos Neto (2008). 

Em função disso, têm surgido pesquisas em mé-
todos inovadores no sentido de contribuir para que 
o processo de determinação desses limites seja mais 
eficiente e rápido, além de proporcionarem a proteção 
do ambiente, como o descrito por Monteiro (2014). 
Nesse trabalho a autora desenvolveu uma metodolo-
gia de apoio a identificação de serviços ecossistêmicos 
promovidos pelas áreas de preservação permanentes 
(APP’s) ao longo de cursos d’água, em particular à 
estabilidade dos taludes fluviais a partir de um Proto-
colo de Avaliação Rápida (PAR). Em Monteiro (2013) 
tem-se uma revisão mais detalhada sobre a legislação 
que influencia a definição das APP’s.

Por outro lado, evidencia-se que esses limites 
somente têm valor se de fato forem respeitados, 
e isso carece de uma boa fiscalização, o que não é 
uma realidade em grande parte do Brasil (PERINI 
et al., 2011).

Atualmente os avanços relativos às questões am-
bientais tiveram um novo marco com a resolução da 
Organização das Nações Unidas (ONU) intitulada 
“Transformar o nosso mundo: Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável”. Apresentado na 70ª 
sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque 
(EUA), em setembro de 2015, o documento define 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as 
ODS, e 169 metas que buscam solucionar os princi-
pais desafios globais (ONU, 2015). Esse documento 
entrou em vigor em 1 de janeiro de 2016 e confere 
uma nova agenda de ação para os próximos 15 anos.

Conforme a ONU (2015) o encontro em Nova 
Iorque é fruto do trabalho conjunto de governos e 
cidadãos de todo o mundo para propor um novo 

modelo global com foco na erradicação da pobreza, 
promover a prosperidade e o bem-estar de todos, 
proteger o ambiente e combater as alterações cli-
máticas. Conforme seu texto, para isso acontecer, as 
medidas precisam ser ousadas e isso significa também 
desenvolver ações de grande impacto nas questões 
relacionadas a mudança climática, sociais de regiões 
fragilizadas por pobreza, conflitos, etc (ONU, 2015).

No Brasil o primeiro desafio desta Agenda é 
na preparação de indicadores que possibilitarão o 
acompanhamento das mudanças propostas pelo 
documento. Estes indicadores fazem parte de um 
conjunto de 230 indicadores globais que foram 
definidos pela Comissão de Estatística das Nações 
Unidas na 47a Sessão ocorrida em março de 2016 
(STATISTICAL COMMISSION, 2016), presidida 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). O conjunto final de indicadores foi subme-
tido aos estados-membros das Nações Unidas no 
aniversário de um ano da Agenda 2030, por ocasião 
da 71ª sessão da Assembleia Geral da ONU, em 
setembro de 2016, em Nova York. 

Os próximos eventos relacionados à Agenda 2030 
e aos indicadores demonstram o comprometimento 
do Brasil no sentido do desenvolvimento com base na 
sustentabilidade. Com relação aos recursos naturais, 
especificamente à água, destaque-se a preparação para 
o 8° Fórum mundial da água que está programado 
para março de 2018 em Brasília. Esse evento tem 
a expectativa de produzir um grande legado para a 
gestão de recursos hídricos no país (WWC, 2016).

A responsabilidade civil e as questões 
ambientais
Mediante a legislação ambiental, considerada mais 

moderna no cenário brasileiro, o direito ambiental 
tem um papel importante.

Em Milaré (2009) o autor destaca as três esferas 
básicas de atuação do Direito Ambiental: a preven-
tiva (administrativa), a reparatória (responsabilidade 
civil) e a repressiva (responsabilidade penal). Para 
Rodrigues (2013) a responsabilidade civil leva van-
tagem em relação à sanção administrativa ou penal, 
pois pode atuar mesmo que não haja degradação 
ambiental. Como quando se verifica uma ameaça de 
dano, podendo ser atribuído a um agente poluidor. 
Enquanto nos casos de sanção administrativa ou penal 
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se exige a existência de conduta ilícita praticada por 
um ator. Conforme Milaré (2009) a responsabilidade 
civil por si pressupõe prejuízo a terceiro, requerendo 
a restauração ou uma indenização. Mas segundo o 
autor as regras clássicas de responsabilidade civil não 
ofereciam a proteção suficiente às vítimas do dano 
ambiental por exigirem a comprovação da culpa. 
Fato este percebido pela doutrina, jurisprudência e 
legisladores. O que levou a busca de instrumentos 
legais mais eficazes como se observa na Lei Federal 
n° 6.938/81, com a substituição de um princípio 
fundamentado na culpa pelo fundamentado no risco 
da atividade (MILARÉ, 2009).

Conforme observa Vaz (2007) a responsabilidade 
civil assume papel fundamental na proteção da na-
tureza, pois a principal função da responsabilidade 
civil é a reparação. Para Carpena (2012) as normas de 
responsabilidade civil têm a função de compensar as 
interferências causadas ou sofridas por um de nós com 
relação às outras pessoas. Ou seja, é a obrigação do 
agente indenizar o dano causado por ele ressarcindo 
economicamente o lesado.

Por outro lado Vaz (2007) salienta que na proteção 
do meio ambiente a prevenção assume papel prepon-
derante na medida em que o objetivo maior é evitar 
a consumação do dano ambiental.

Nesse contexto pode-se afirmar que o objetivo da 
legislação na área ambiental é de prevenir que o dano 
ocorra. Entretanto, é inevitável que certas atividades 
causem o impacto no ambiente e caso seja necessário, 
certo impacto pode ser aceitável.

A aceitação ou não desse impacto pode ser justifi-
cada pelos benefícios sócioeconômicos da atividade 
a ser implementada, resultando em um impacto 
positivo. Como formas de “compensar” o impacto 
negativo podem ser planejadas ações em curto, em 
médio e em longo prazo, resultando em um plano 
com metas a serem cumpridas para alcançar os ob-
jetivos. As análises dos impactos de uma atividade 
passam a considerar alguns princípios que expressam 
a relação entre o recurso natural e os seus usuários, 
como os princípios poluidor/usuário pagador. Alem 
desses, apresenta-se uma forma de evitar o impacto 
mediante outro princípio - o protetor recebedor.

Esses princípios podem ser observados na legislação 
ambiental brasileira, resultando em um esforço pela mo-
dernização da mesma, conforme será discutido  adiante.

Ainda com relação ao Direito Ambiental é ne-
cessário observar que a existência de conhecimento 
técnico especializado e de leis, decretos e resoluções 
não são suficientes para a boa solução dos problemas 
ambientais (GEBLER e RAMOS, 2014). Conforme 
estes autores uma grande dificuldade está na lingua-
gem diferente entre os profissionais da área do Direito 
e os de formação tecnológica, consequência da sua 
formação, podendo resultar em interpretações que 
não correspondem a melhor técnica ou em decisões, 
sem bases sociais, também necessárias numa avaliação. 

Princípios poluidor/usuário pagador e 
protetor recebedor
 A “aceitação” de impacto mediante uma compen-

sação descreve como é denominado pela literatura, 
o princípio do usuário pagador. Segundo Araújo 
(2011) esse princípio busca garantir a justiça ao 
evitar que só a sociedade sofra os riscos do desen-
volvimento econômico.

Rodrigues (2013) coloca que o princípio do po-
luidor pagador representa um dos mais importantes 
pilares do direito ambiental, atendendo a diversas 
situações por ser composto por outros sub-princípios 
como o usuário pagador, em que não há poluidor ou 
o princípio da precaução, em que não há o pagador. 
Com isso pode-se considerar que o usuário pagador 
não causa o dano, mas há algum impacto.

Já em Machado (2014), o autor conceitua o 
princípio poluidor pagador como contido no prin-
cípio usuário pagador, e como aquele que obrigada 
o poluidor a pagar a poluição que pode ocorrer ou 
que foi causada.

No caso do usuário pagador citam-se as atividades 
que se encontram dentro dos padrões permitidos 
pelo poder público, como nos casos de licenças de 
operação e as outorgas em geral. Como exemplo 
tem-se os lançamentos de cargas poluidoras em 
cursos hídricos, mas mantendo os padrões para 
o enquadramento na classe de qualidade da água 
segundo os usos do trecho, conforme determinado 
pela Lei Federal n ° 9433 de 1997. O mercado do 
carbono pode ser também citado, pois é uma forma 
de compensação pela emissão de gases poluentes na 
atmosfera. Vale destacar que a compensação tem 
como objetivo o restabelecimento do equilíbrio, pois 
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se compensa por algo que causa um desequilíbrio 
(MACHADO, 2014).

Com relação ao princípio poluidor pagador 
Araújo (2011) descreve que esse princípio pode ser 
entendido como um instrumento econômico de po-
lítica ambiental, em que se exige do poluidor ou do 
potencial poluidor o dever de arcar com as despesas 
estatais relativas à prevenção, reparação ou repressão 
dos impactos ambientais. Isso justifica-se pelo fato de 
que o dano impossibilitou a coletividade de usufruir 
um bem-estar ambiental (ARAÚJO, 2011).

Fernandes (2010) destaca que o princípio polui-
dor pagador fundamenta-se no fato de o dano ter 
sido causado com o intuito do retorno econômico, 
mas que não corresponde a uma permissão para o 
uso irracional dos recursos naturais e sim uma forma 
de responsabilizar o uso não racional, forçando os 
empreendimentos a operar dentro dos limites per-
mitidos, mediante um controle.

Para Carpena (2012) esse princípio estabelece 
que o usuário do recurso ambiental deva suportar 
seus custos de maneira que nem o Poder Público 
nem terceiros sofram com tais custos. Com isso, 
o princípio do poluidor-pagador força a iniciativa 
privada a internalizar os custos ambientais. Assim, 
as preocupações ambientais passam a compor as 
decisões econômicas das empresas, incentivando 
o investimento na utilização racional dos recursos 
naturais (CARPENA, 2012). Isso é possível pela 
compensação, que segundo Machado (2014), ao 
estar presente na legislação ambiental, insere a 
variante ambiental no planejamento econômico, 
possibilitando às empresas mensurar os custos de 
um empreendimento.

Na PNMA o princípio poluidor/usuário pagador 
está bem explícito em seu Art 4°, insiso VII:

“à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação 
de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao 
usuário, da contribuição pela utilização de recursos 
ambientais com fins econômicos.”

O princípio poluidor pagador também aparece 
como base para a aplicação de sanções aos infratores 
na Constituição de 1988, em seu artigo 225, § 3º: 

“As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão seus infratores, pessoas fí-
sicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados.”

O princípio usuário pagador também é verificado 
na Política Nacional dos Recursos Hídricos através 
do instrumento de cobrança pelo uso dos recursos 
hídricos.

Embora ainda com aplicações tímidas no país 
a cobrança, segundo Martini e Lanna (2003), é a 
principal novidade da lei maior dos recursos hídri-
cos do país, representando a vinculação da vertente 
jurídico-administrativa com a vertente econômica 
de tratamento das questões ambientais. 

Segundo Araújo (2011) vem se destacando, 
recentemente, um outro princípio, o do protetor-
-recebedor. Segundo o autor, este princípio, ao 
contrário do poluidor/usuário pagador, visa aos não 
poluidores do meio ambiente. Esse princípio tem 
como base a ideia de que o indivíduo, que protege 
uma área, deixando de impactá-la/degradá-la, deverá 
receber incentivos, financeiros ou não, como forma 
de compensá-lo pela prestação de um serviço de 
proteção ambiental.

Segundo a Agência Nacional das Águas (ANA, 
2008) trata-se de uma política moderna e inova-
dora que está atraindo muita atenção, tanto em 
países desenvolvidos como em desenvolvimento. 
Parte-se da premissa de que a inovação envolve um 
afastamento das políticas ambientais de comando, 
utilizando as forças de mercado para atingir os re-
sultados ambientais, recompensando os provedores 
de serviços ambientais.

Na legislação brasileira esse princípio evidencia-
-se na Lei Federal n°12.305, de 2010, no art. 6°, 
que institui a nova Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (BRASIL, 2010): “São princípios da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos: (...) II – o poluidor-
-pagador e o protetor-recebedor”.

Conforme a ANA (2008) o princípio protetor-
-recebedor, também conhecido como o modelo pro-
vedor-recebedor é reconhecidamente mais eficiente 
e eficaz no controle da erosão e da poluição difusa 
do que o tradicional modelo usuário/pagador, que 
conforme descreve Araújo (2011) tem como prin-
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cipal diferença em relação ao princípio do poluidor 
pagador o fato de que, em relação ao primeiro, não 
há a figura do poluidor e sim de um consumidor/
usuário que se utiliza licitamente de determinado 
recurso e paga para consumí-lo.

Os mecanismos para a aplicação do princípio 
protetor-recebedor são os incentivos financeiros, 
fiscais, estímulos a adoção de padrões sustentáveis de 
produção e consumo de bens e serviços, entre outros.

Existem alguns exemplos da utilização dos ser-
viços ambientais e suas respectivas formas de paga-
mento, compensação e outros incentivos. Como é 
o caso do Programa Produtor de Água, que integra 
o conceito de pagamento por serviços ambientais 
(ANA, 2008; ANA, 2014). Esse programa visa 
incentivar a compensação financeira aos agentes 
que contribuem para proteção e recuperação de 
mananciais, gerando benefícios para a bacia e para 
sua população.

Na Lei Federal nº 12.651/2012 existe um capí-
tulo destinado à concretização do princípio do pro-
tetor-recebedor, prevendo ações como pagamentos 
ou incentivos a serviços ambientais e compensações 
diversas pelas medidas de conservação ambiental, 
através do programa de apoio e incentivo à preser-
vação e recuperação do meio ambiente (BRASIL, 
2012). Para Machado (2013) os programas de 
apoio e incentivo à conservação do meio ambiente 
previstos do na referida lei demonstram um reconhe-
cimento da sociedade premiando quem contribui na 
conservação do meio ambiente. Entretanto, o autor 
critica essa lei, declarando-a tímida, e por não ter 
estabelecido regras para que seja efetivado o paga-
mento pelos serviços ambientais florestais. 

Há, ainda,  o Programa de Apoio à Conservação 
Ambiental e o Programa de Fomento às Atividades 
Produtivas Rurais, que concede a cada trimestre, um 
benefício de R$ 300,00 às famílias em situação de 
extrema pobreza que vivem em áreas consideradas 
prioritárias para conservação ambiental (Brasil, 
2011). Cita-se também o Bolsa Verde, em Minas 
Gerais, que tem por objetivo apoiar a conservação 
da cobertura vegetal nativa, com o pagamento por 
serviços ambientais aos proprietários que já preser-
vam ou que se comprometem a recuperar a vegetação 
de origem nativa em suas propriedades (MINAS 
GERAIS, 2008).

Tem-se também o programa Cultivando Água 
Boa, reconhecido internacionalmente, que obteve 
em 2015 o reconhecimento da ONU como a melhor 
gestão de recursos hídricos do mundo na categoria 
“Melhores práticas em gestão da água”, da 5ª edição 
do Water for Life. Trata-se de um programa de par-
ticipação comunitária permanente, em que a Usina 
Hidrelétrica de Itaipu, além de mitigar e corrigir 
passivos ambientais trabalha com a sociedade para 
mudar os seus valores. As ações desse programa vão 
desde a recuperação de microbacias e a proteção das 
matas ciliares e da biodiversidade, até a disseminação 
de valores e saberes com relação ao meio ambiente 
(ITAIPU, 2016).

Esses princípios aparecem na legislação am-
biental, tornando-a mais moderna e representam 
a utilização desses recursos de forma a propiciar o 
desenvolvimento socioeconômico regional e manter 
o equilíbrio ambiental, conceito de um desenvolvi-
mento sustentável.

CONCLUSÕES

A legislação ambiental brasileira está em cons-
tante mudança, e desde os tempos mais antigos, 
vem sendo adequada às necessidades que surgem. 
Essa adequação procura acompanhar as questões 
atuais, que no contexto mais moderno considera que 
qualquer atividade é causadora de algum impacto 
ambiental, devendo-se buscar um equilíbrio do 
ambiente natural, mas sem desconsiderar a atuação 
antrópica, com a inserção do homem nas questões 
relacionadas ao meio ambiente, tanto como usuário 
tanto como responsável por sua manutenção, isto 
visto também de forma globalizada.

Verifica-se a participação do país nos principais 
eventos internacionais que tratam das questões 
ambientais. Isso possibilita a renovação do conhe-
cimento e que novos princípios e novas ideias sejam 
aceitas e aplicadas num contexto de prevenção, como 
o pagamento pelos serviços ambientais. Ainda que 
em alguns casos reconheçam-se os atrasos, como na 
aprovação de um novo texto ou em questões técnicas. 
A implantação prática de todos os instrumentos pre-
vistos na legislação ainda é um desafio grande para o 
país. E isso resulta em muitos casos de não eficiência 
do sistema. A fiscalização pode ser entendida como 
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um dos fatores que resultam em menor eficiência 
destes instrumentos, quando não realizada adequa-
damente. Todavia, verifica-se, também que existem 
divergências entre o que está escrito na legislação 
e o que, na prática, isso representa, considerando 
o avanço do conhecimento técnico, como no caso 
dos limites de faixas de APP”s, ou na interpretação 
feita com base em alguma avaliação técnica sem 
qualidade ou simplesmente pela não compreensão 
dos termos técnicos.

Portanto, considerando o exposto, conclui-se 
pela necessidade de aperfeiçoar a técnica, com 
uma boa formação dos profissionais e com atitudes 
motivadoras, o que produzirá uma base sólida para 
que os formuladores das normas possam representar 
cada vez mais adequadamente as relações naturais 
na legislação. E, com isso, produzir instrumentos 
mais eficazes para a gestão dos recursos naturais, 
garantindo a sua preservação para esta e para as 
gerações futuras.
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