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RESUMO 
 

 

A presente dissertação tem como tema ‘a Bioética como consciência ambiental’, convergindo 

dos extremos, antropocentrismo e biocentrismo, para um ponto de equilíbrio no diálogo das 

ciências e humanidades, bem como ‘o Pagamento por Serviços Ambientais (PSAs)’, trazendo 

contorno eficaz e aspecto prático, pela possibilidade de sua aplicação, para fins da 

sustentabilidade na Amazônia. Para isso, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar a 

formação da consciência ambiental, no período Pós-Revolução Industrial, pelo paradigma da 

Bioética. A hipótese será traçada no caminho da compreensão ambiental, pela perspectiva da 

Bioética e de seus princípios, sob os olhos de Fritz Jahr, em 1927, e Van Rensselaer Potter, 

em 1970, organizadores de estudos sobre a Bioética, envolvendo-a como a ciência da 

sobrevivência, não apenas da civilização humana, mas de todo o planeta. Para desenvolver 

uma interpretação mais reflexiva sem deixar sua concretude, considera-se necessário trazer 

um exemplo prático. Com esse objetivo, é necessário analisar a aplicação do primeiro projeto 

de Manejo Florestal em uma Parceria Público-Privada (PPP) no Brasil, executado pela 

Empresa de Manejo Florestal e Prestadora de Serviços (Maflops), no Pará, Moju I e II. Para 

alcançar os resultados, em relação à abordagem do problema, a pesquisa será qualitativa, com 

esse fim, serão adotados: pesquisa exploratória, método hipotético/dedutivo e pesquisa 

bibliográfica/documental, para análise de conteúdo. Os resultados indicam que a Bioética 

como novo paradigma, quando ensinada pela educação ambiental, tende a ser estrutura 

adequada para enfrentar a crise ambiental, reconhecendo os limites naturais do meio 

ambiente. Os resultados também apontam que os Serviços Ambientais (SAs) fornecidos pelo 

homem à natureza, por meio dos PSAs, podem efetivamente reverter o cenário de degradação 

ambiental. Quanto ao caso específico, os resultados corroboram essa afirmação, pois o 

exemplo trazido pelo pioneirismo da empresa Maflops indica que é possível fazer parceria 

com governos nacionais e internacionais, bem como com empreendedores, ambos com o 

mesmo objetivo, a saber; sustentabilidade e preservação, com a manutenção dos 

assentamentos ora retratados, desde que sejam resolvidos obstáculos como a precariedade dos 

meios de subsistência locais, complementando-os por projetos de PSA. Conclui-se que, a 

conscientização ambiental trazida pela Bioética, através da educação ambiental, está 

intrinsecamente relacionada à sustentabilidade, uma vez que a perspectiva biocêntrica 

combinada com a perspectiva antropocêntrica se torna a posição mais apropriada para abordar 

a relação entre homem e natureza na Amazônia, devido à dinâmica da vida na, forma em que 

se apresenta na biodiversidade. 

 

Palavras-chave: Bioética. Educação ambiental. Consiência Ambiental. Solidariedade 

Ambiental. Pagamento por Serviços Ambientais. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present dissertation has as its theme 'Bioethics as an environmental conscience', 

converging from the extremes, anthropocentrism and biocentrism, to a balance point in the 

dialogue of sciences and humanities, as well as 'Payment for Environmental Services (PSAs)', 

bringing effective contour and practical aspect, for the possibility of its application, for 

sustainability purposes in the Amazon. For this, the present work has as objective the research 

on the formation of the environmental conscience, in the Post-Industrial Revolution period, by 

the Bioethics paradigm. The hypothesis will be traced in the path of environmental 

understanding, from the perspective of Bioethics and its principles, under the eyes of Fritz 

Jahr, in 1927 and Van Rensselaer Potter, in 1970, organizers of Bioethics studies involving it 

as a science of survival, not only of human civilization, but of the whole planet. To develop a 

more reflective interpretation without leaving its concreteness, it is considered necessary to 

bring a practical example. With this objective, it is necessary to analyze the application of the 

first Forest Management project in a Public-Private Partnership (PPP) in Brazil, executed by 

the Forest Management and Service Provision Company (Maflops), in Pará, Moju I and II. To 

achieve the results, regarding the approach to the problem, the research will be qualitative. 

For this, the following will be adopted: exploratory research, hypothetical/deductive method 

and bibliographic/documentary research, for content analysis. The results indicate that 

Bioethics as a new paradigm, when taught by environmental education, tends to be an 

adequate structure to face the environmental crisis, recognizing the natural limits of the 

environment. The results also point out that Environmental Services (SAs) provided by man 

to nature through PSAs can effectively reverse the scenario of environmental degradation. As 

for the specific case, the results corroborate this statement, because for the example brought 

by the pioneering of the company Maflops indicates that it is possible to partner with national 

and international governments, as well as with entrepreneurs, both with the same objective, 

namely; sustainability and preservation, with the maintenance of the settlements now 

depicted, provided that obstacles such as the precariousness of local livelihoods are addressed 

and complemented by PES projects. It is concluded that the environmental awareness brought 

by Bioethics through environmental education is intrinsically related to Sustainability, since 

the biocentric perspective combined with the anthropocentric perspective becomes the most 

appropriate position to address the relationship between man and nature in the Amazon, due 

to life dynamics in biodiversity. 

 

Keywords: Bioethics. Environmental Education. Environmental Awareness. Environmental 

Solidarity. Payment for Environmental Services. 
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INTRODUÇÃO 

  

Diante do aumento exponencial de desmatamento e queimadas na Amazônia, bem 

como da ameaça iminente de destruição do seu ecossistema, por considerá-la apenas como 

fonte de riquezas, causando-lhe um provável colapso ambiental, busca-se apresentar a 

formação da consciência ambiental, com fins à sustentabilidade, tendente a transformar o 

pensamento da sociedade de consumo, do Período Pós-Industrial, para a geração presente e 

futuras gerações. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como tema o paradigma da Bioética 

como modelo de consciência ambiental, quanto à forma de abordagem da crise ambiental, 

garantidora da proteção da vida e dos meios de subsistências apropriados a ela, levando à 

sustentabilidade do homem na Amazônia.  

Consoantemente, em complemento à temática, faz-se necessário aduzir se o 

Pagamento por Serviços Ambientais (PSAs) pode ser medida complementar ao sustento, e/ou 

em benefício das comunidades locais, se em contrapartida houver suporte, serviço e aparato 

para a dinâmica da vida, dando longevidade à Amazônia, mediante os Serviços Ambientais 

(SAs), prestados pelo homem à natureza. 

A problemática gira em torno da seguinte indagação: há uma relação entre a 

consciência ambiental trazida pela Bioética sobre sustentabilidade, os SAs prestados pelo 

homem ao meio ambiente, com fins à permanência dos ciclos ecossistêmicos, a degradação 

e/ou proteção ambiental pela atividade humana e os seus meios de subsistência, no tocante à 

Amazônia?  

Assim, intenta-se constatar se a Amazônia poderá ser considerada pela Bioética 

como organismo e abrigo de vida, em complexos ecossistemas, interligados e 

interdependentes, podendo ser causa suficiente para despertar a consciência ambiental, em 

escala crescente, chegando-se a níveis mundiais, atraindo para a floresta e toda a sua 

biodiversidade, em complemento aos seus mecanismos de autopreservação, a disposição do 

homem em prestar os SAs, protegendo-a e preservando-a, em razão da substituição do viés 

predominantemente antropocêntrico, no tocante à natureza. 

A presente pesquisa se justifica porque o tratamento dado à Amazônia, por vezes, 

se atém a aspectos secundares, quanto ao local, conteúdo, riquezas, ou seu produto, sendo 

considerada apenas como estoque de recursos e capital, girando em torno da humanidade, não 

a aspectos atinentes à existência e as condições essenciais à permanência da vida.  
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Por conseguinte, busca-se conciliar a sustentabilidade dos grupos familiares 

tradicionais residentes na floresta com um modelo de consciência que seja ético, assim a 

proposta dirige-se a parâmetros achados em torno da própria floresta e sua dinâmica de vida, 

não meramente a aspectos secundários relacionados às suas riquezas e produtos, mas sob o 

prisma da Bioética, podendo considerá-la, com fim em si mesmo, para a formação da 

consciência ambiental. 

Sob esse embasamento se cogita aporte financeiro, em específico, 

proporcionando-lhes os PSAs, pois exigem contrapartidas como: a realização de medidas 

contra o desmatamento e as queimadas, ou o combate e mitigação da degradação do meio 

ambiente, recuperação e reflorestamento de áreas atingidas, restauração dos ciclos naturais 

afetados, repovoamento de espécimes em extinção, dentre outros, visando à manutenção da 

biodiversidade, bem como de todo o ecossistema e do abrigo da vida, para a presente e futuras 

gerações. 

O propósito do trabalho é examinar e ressaltar contrapontos ao modelo de 

pensamento pós-industrial, do capitalismo de consumo e massa, por compreenderem a 

natureza apenas como meio de riquezas e meros produtos. Assim, exige-se outro modelo em 

compreensão e preservação da vida, para grandes pensadores da ciência moderna examinar 

além de produtos, matérias-primas ou fonte de recursos para grandes empresas, corporações 

ou blocos econômicos, excitantes para as massas e os individualismos imediatistas. 

Nesse cenário caótico, com as mudanças climáticas causadas pelos 

poluidores/degradadores, ocorrendo desestabilização e desequilíbrio no meio ambiente, 

visando à estabilidade e manutenção dos mecanismos de autopreservação da floresta, a 

Bioética como consciência ambiental, poderia denotar a compreensão da necessidade da 

prestação de SAs, pelo homem à Amazônia. 

Por conseguinte, em complemento a essa ideia, optou-se pela proposta dos PSAs, 

pois, juntamente com esse aporte financeiro, consequentemente, vem suporte técnico, 

científico e fiscalização coparticipativa, fazendo da comunidade, parte coadjuvante na 

prestação de SAs, bem como nas pesquisas, execução e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas nas áreas de preservação ambiental, nas áreas especialmente protegidas e nos 

projetos de manejo florestal, executados juntamente com a comunidade local na Amazônia, 

proporcionando-lhes a emancipação do indivíduo, enquanto a sociedade e a floresta se 

beneficiam.  

À vista disso, por meio dessas informações advindas de pesquisas, análises e 

diagnósticos, poder-se-ia perceber as vulnerabilidades dos ecossistemas, e mensurar as 
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fragilidades do potencial florestal naquela área, dinamizando o uso dos recursos naturais, de 

maneira racional e eficiente, sem comprometer os mecanismos de autopreservação de todo o 

ecossistema e, sobretudo, incluindo a participação da comunidade local no funcionamento do 

ecossistema em sua totalidade, agregando força à dinâmica da vida. 

Por conseguinte, tendo como pano de fundo a necessidade de conciliar 

desenvolvimento econômico e preservação ambiental, o presente trabalho tem como hipótese 

a proposta de considerar a Bioética como consciência ambiental e o Pagamento por Serviços 

Ambientais como proposta para a Sustentabilidade, para atender esse fim. 

Em consequência, a aplicação da Bioética na formação da consciência ambiental, 

poderia considerar a Amazônia como um organismo/sistema, em interação e dinâmica da 

vida, podendo proporcionar àqueles povos, suporte técnico e científico, com a finalidade de 

manutenção da vida, juntamente e em complemento aos meios de subsistência, tanto do 

homem como da floresta. 

Assim, visando à normatização de suas realidades e objetivando traçar caminhos, 

ao equilíbrio, preservação e continuidade dos Serviços Ecossistêmicos (SEs), cumpre lançar 

os primeiros passos rumo ao estudo de tais mecanismos, atendo-se aos aspectos pertinentes do 

Pós-Revolução Industrial, no Ocidente. 

Para embasamento da hipótese proposta sobre a consciência ambiental, formulada 

pela Bioética e seus princípios, destaca-se os referenciais teóricos, selecionados como balizas 

teóricas, de Fritz Jahr, 1927 e Van Rensselaer Potter, em 1970, como ponto de equilíbrio, 

conciliando as características positivas nos estudos das ciências com as humanidades, até 

então vigentes, sobre a sobrevivência interglobal.  

Para atualizar as teorias, apresentar-se-á o posicionamento de Naves e Reis 

(2016), na obra “Bioética Ambiental: premissas para o diálogo entre a Ética, a Bioética, o 

Biodireito e o Direito Ambiental”, tratando sobre o diálogo necessário das respectivas áreas, 

bem como a preocupação atual com o meio ambiente e o uso dos recursos naturais de forma 

sustentável.   

Tomar-se-á como marco documental a Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima ou Convenção do Clima — UNFCCC — ECO-92, ocorrida no Rio 

de Janeiro, para os PSAs, como exemplo, na modalidade, ciclo carbono/oxigênio, lançando-se 

as bases para a discussão da temática do comércio de carbono, fundamentando-a mais 

densamente, com o Protocolo de Quioto, sobre os compromissos firmados entre os países 

signatários em 1997, consolidando-se esse tipo de comércio.  
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Sob esses fundamentos, advém os principais recursos para a negociação dos 

créditos de carbono, do ‘Forest Carbon Partnership Facility’, do Banco Mundial, e o Fundo 

Amazônia, do governo brasileiro, pelo Decreto n.º 6 527, de 1.º de agosto de 2008, dispondo 

sobre o estabelecimento do Fundo da Amazônia, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social — BNDES, bem como do Fundo Francês pelo Meio Ambiente Mundial 

(FFEM).  

Assim, cumpre destacar as normas prescrevidas para os seus mecanismos de 

acesso, analisando-se nos exemplos práticos se foi apresentado algum projeto nesse sentido, 

ou se foi utilizado alguma parcela desse recurso, como complemento aos meios de 

subsistência da comunidade local.  

Quanto à abordagem do problema, a trabalho será qualitativo, pois se buscará 

compreender o fenômeno social em torno da compreensão sobre a Amazônia.  Para isso, 

quanto ao objetivo geral, utilizar-se-á a pesquisa exploratória, pois se buscará compreender o 

fenômeno social em torno da temática, segundo o paradigma da Bioética, no contexto da 

Amazônia, buscando torná-lo mais explícito, depois de formulada a hipótese em questão, e 

adentrar-se em suas peculiaridades pela pesquisa de campo. 

Seguindo a proposta inicial, utilizar-se-á o método hipotético/dedutivo, tendo em 

vista, aspectos gerais e o caso específico, escolhidos para se abordar a temática, partindo-se da 

necessidade local, para testar a hipótese, enquanto se estudará a Amazônia, pela 

interdependência dos SEs, às necessidades e anseios globais. 

Os Parâmetros para a abordagem metodológica da pesquisa de campo, na análise 

do caso concreto, no tocante à técnica, como prelecionam Marconi e Lakatos (1996), será 

técnica de observação não participativa, juntamente ao levantamento e pesquisa 

bibliográfica/documental, buscando-se abordar a temática no caso concreto, tendo em vista 

melhor elucidação da fenomenologia social, no tocante à percepção da consciência ambiental. 

A pesquisa de campo iniciar-se-á com estudo e compreensão, prévios, 

desenvolvidos pelo autor, acerca do desenvolvimento das atividades florestais, quando 

trabalhou na empresa Maflops, na função de Auxiliar de Administração Florestal, por volta 

dos anos de 2000/2005, no mesmo local, na execução daquelas atividades, compreendendo 

razoavelmente a realização de cada etapa do Manejo Florestal Sustentável, desse modo, os 

instrumentos e coletas de dados serão feitos pela análise do conteúdo. Também envolverão 

depoimentos dos participantes em artigos científicos e artigos de jornais. 
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Portanto, como apontam Marconi e Lakatos (1996), as intenções serão 

previamente definidas, acerca do tema escolhido, não se firmando ao acaso, optando-se pela 

pesquisa qualitativa, pois, não se desejaria a simples obtenção de números, mas o resultado, 

no tocante à interpretação do fenômeno social, no relacionamento homem/natureza, 

demandando o empenho mais aprofundado, pela pesquisa de campo, por meio de técnica de 

observação não participante, como fonte subsidiária de coleta de dados e informações, para as 

devidas anotações descritivas e reflexivas, sobre a realização do trabalho, retornando ao local, 

depois de aproximadamente 15 anos de sua aplicação. 

A pesquisa será exploratória, pois se buscará compreender o fenômeno social em 

torno da temática, aproximando-se da realidade Amazônica, buscando torná-la mais explícita, 

pela pesquisa de campo, prosseguindo pelo método hipotético/dedutivo. 

O principal marco teórico da pesquisa será o livro ‘Florestas Familiares’, de 

Antônio Abelardo Leite, dono da empresa Maflops, em coautoria com Lima e outros (2003), 

embasando o posicionamento e gerenciamento das atividades de Manejo Florestal 

Sustentável, executadas pela empresa, em sistema de concessão de Parceria Público-Privada 

(PPP), na Flona do Tapajós e nos Assentamentos PA, Moju I e II, na implantação de políticas 

da Reforma Agrária, do INCRA.    

Partindo desta análise, objetivar-se-á testar a aplicação da hipótese, como 

possibilidade de intervenção e implantação os PSAs, aproveitando-se do resultado obtido na 

pesquisa-ação, tendo em vista a solução para a problemática. 

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo geral, compreender a 

formação da consciência ambiental, desde o fim da Revolução Industrial, perscrutando 

simultaneamente a formação do conceito da Bioética e sua possível aplicação na análise sobre 

a Amazônia, como paradigma e consciência Ambiental, adentrando-se também na formação e 

dinâmica dos PSAs, aplicando-os ao caso concreto, no Manejo Florestal executado pela 

empresa Maflops, no Pará, Moju I e II.  

Levando-se em conta o objetivo geral, no primeiro capítulo, o trabalho abordará, 

em relação à consciência ambiental, qual seria a compreensão na era Pós-Revolução Industrial 

do dever a ser feito, em relação ao meio ambiente, prosseguindo até os dias atuais e qual a 

tendência mundial a ser seguida, em relação à temática, para se reconhecer qual a estrutura 

determinante da consciência nesse período. Desse modo, o trabalho será desenvolvido tendo 

em vista os objetivos específicos abaixo destacados. 

O trabalho irá estudar a insuficiência na formação da consciência ambiental no 

período Pós-Revolução Industrial, perpassando sobre a infinidade dos desejos e a constatação 
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ambiental de finitude. Desse modo, demostrar a importância do desenvolvimento da 

consciência ambiental sobre os desejos. 

Avançar na temática, apresentando a origem e formação do termo Bioética e sua 

aplicação como novo paradigma, modelando a consciência ambiental, quando trazidas as 

principais teorias da ética da vida, pela revisão bibliográfica sobre a temática. 

Tendo em vista os argumentos apresentados, no segundo capítulo, abordar-se-á a 

percepção no tocante à observação da natureza como ser consciente, retirando o homem 

detrás de suas obras e o colocando no seu devido lugar, quando fazia parte da terra e do lodo, 

retornando à sua essência de ‘Homo naturae’, almejando a vida, como finalidade maior a se 

alcançar. Dando continuidade ao segundo capítulo, em seu primeiro subtópico, será 

apresentada a Bioética como mudança de paradigma. 

No terceiro capítulo, prosseguir-se-á adentrando sobre a consciência ambiental da 

Bioética, como novo paradigma, rumo à sustentabilidade, avançando sobre os conceitos dos 

termos: Ecologia, Ecodesenvolvimento, Desenvolvimento Sustentável, Economia Verde, em 

ambos os subtópicos, do primeiro ao quarto, buscando trazer os benefícios de cada termo com 

o trabalho, para o aproveitamento do resultado em benefício dos povos da Amazônia, ali 

presentes, quando aplicados ao caso concreto, bem como contribuir com a sociedade em sua 

totalidade.  

Com esse intuito, o trabalho enveredar-se-á, no terceiro capítulo, sobre o contexto 

do crescimento vertiginoso das grandes empresas e do crescimento populacional, ambos de 

forma insustentável, quando condicionados por longos prazos, pois, embora fossem 

auxiliados pelo desenvolvimento tecnológico, poderiam acarretar o ponto de ruptura e 

inflexão dos ecossistemas, reverberando em um possível colapso ambiental para todo o 

planeta. 

Por conseguinte, por esse conjunto de ideias apresentadas, levar-se-á as discussões 

teóricas às portas do quarto capítulo, sobre a Ecologia Profunda, rumo ao reconhecimento da 

vida, abordando os níveis dos sistemas vivos, dos organismos, dos sistemas sociais e 

ecossistemas, mediante percepção produzida pela consciência ambiental, sob o paradigma da 

Bioética, como apresentado na obra de Fritjof Capra (1996), na sua teoria sobre ‘A Teia da 

Vida’, seguida nessa mesma perspectiva, no quarto tópico, pelo trabalho desenvolvido por 

James Lovelock (1919), em ‘a Hipótese de Gaia’, reconhecendo a vida e sua dinâmica, em 

nível global. 
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Buscar-se-á, de maneira derivada, conhecer o conteúdo dos SEs e SAs, em 

subtópicos separados, apontando a interação, sinergia e harmonia dos aspectos atinentes à 

manutenção da vida, na floresta e em sociedade.  

Ater-se-á também, brevemente, ao dilema do homem faminto, tendo em vista o 

objetivo de encontrar a razão de ser dos PSAs e a importância da biodiversidade, para a 

manifestação da vida em sua totalidade.  

Sob esse viés, analisar-se-á a origem dos PSAs, os princípios socioambientais de 

seus fundamentos e suas finalidades, juntamente com os seus mecanismos e formas de 

aplicação, avançando no trabalho, para compreender quem seriam os compradores e a quem 

se destinaria o seu pagamento, identificando o aparato jurídico nacional, internacional e suas 

justificas, bem como sua fundamentação doutrinária. 

O trabalho visa apresentar modelos e formas de SAs, bem como atividades 

complementares que estão em consonância com a permanência da comunidade local na 

floresta, cumprindo-se analisar se os PSAs poderiam servir de suporte e renda para o 

desenvolvimento de outras atividades complementares, com fins a restaurar, compensar, ou 

trazer melhorias, visando não causar significativo impacto ao ambiente. 

Nesse sentido, depois de avançar-se no objetivo geral e nos objetivos específicos, 

acima citados, voltar-se-á os esforços na análise de um caso prático, no quinto capítulo, 

discorrendo sobre a aplicação do primeiro Projeto de Manejo Florestal, em Parceria Público-

Privada no Brasil, executado pela empresa de Manejo Florestal e Prestação de Serviços 

(MAFLOPS), nos Assentamentos, PA Moju I e II (136 397 ha; 1 578 famílias), situados nos 

municípios de Mojuí dos Campos, Placas e Belterra, do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA). 

Visando compreender razoavelmente maneiras de se extrair da floresta, com 

impactos ambientais mínimos, os recursos naturais dali provenientes, para o aproveitamento 

das riquezas florestais e da biodiversidade, no excesso natural dos ecossistemas, buscar-se-á 

formas de emancipação da comunidade local e dos indivíduos, respeitando a natureza, 

considerando-a como parte da vida no seu ciclo natural, estimulando a produção dos seus bens 

e valores, com enfoque nos ecossistemas e na biodiversidade, utilizando-se da força natural da 

floresta, sem interromper o seu ciclo. 
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1 A INSUFICIÊNCIA DA CONSCIÊNCIA AMBIENTAL DO PERÍODO PÓS-

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

 

Neste capítulo a proposta do trabalho consiste em compreender o sistema 

econômico capitalista, pois é peça chave para a abordagem da problemática. Por conseguinte, 

atem-se em analisar a formação da consciência ambiental, no período Pós-Revolução 

Industrial, bem como as suas nuances. 

Portanto, a investigação segue no aprofundamento do termo ‘capitalismo’, no 

sentido mais puro e, posteriormente, o seu desdobramento dentro da temática. Segundo 

Fernand (1982, p.35), a palavra “capital” tem origem no latim, do termo “capitale”, estando 

ligada à raiz “capitalis (principal, chefe)”, ou do “protoindo-europeu ‘kaput’” na literalidade 

de “cabeça”, dando origem ao termo ‘capital’, já utilizado na Itália por volta do século XII.   

Em complemento ao termo, Zimbalist e outros apresentam o seu conceito definido 

como:  

 

[...] um sistema em que todos os meios de produção (capital físico) são de 

propriedade privada e administrados pela classe capitalista com fins lucrativos, 

enquanto a maioria das outras pessoas são trabalhadores que trabalham por um 

salário (e que não possuem o capital ou o produto)” (ZIMBALIST, et al., 1988, p. 

6–7). 1 

 

Por volta dos séculos XVIII e XIX ocorreu a passagem do capitalismo das 

indústrias, para o capitalismo mais voltado para as finanças e o mercado, consolidando-se por 

volta do século XX, avançando com características voltadas para a propriedade privada, na 

versatilidade do lucro, consolidando-se no acúmulo de riquezas, bem como exercendo grande 

controle no trabalho assalariado e nos sistemas produtivos. 

Como destacou Polany (1944, p.78), houve o alargamento e ampliação dos meios 

de produção com níveis excedentes, sendo exigida uma nova dinâmica para o relacionamento 

social, como se segue: “o alargamento do mercado para os elementos da — terra, trabalho e 

dinheiro — foi a consequência inevitável da introdução do sistema fabril numa sociedade 

comercial”. 

Desse modo, fez-se necessário ter a percepção sobre a determinação da estrutura 

da consciência social e individual, do início da era Pós-Revolução Industrial, pois daí houve o 

                                                             
1 Tradução nossa de “Pure capitalism is defined as a system wherein all of the means of production (physical 

capital) are privately owned and run by the capitalist class for a profit, while most other people are workers who 

work for a salary or wage (and who do not own the capital or the product (ZIMBALIST, et al., 1988, p. 6-7.) 
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desdobramento no capitalismo de consumo e de massa, ocasionando a grande pressão 

ambiental da atualidade e a insustentabilidade do crescimento econômico, desencadeada pelos 

ideais das teorias de desregulação do Laissez-Faire2, do Século XVIII, tendo como seu 

principal expoente, o britânico Adam Smith, chamando-a de ‘mão invisível’,  no contexto 

temático. 

Diante desse contexto, para a consecução dos resultados, a perspectiva acampada 

no trabalho se voltou, primeiramente, aos aspectos formadores da consciência ambiental, 

portanto, em análise preliminar, buscou-se o significado da ética, em seu termo mais 

tradicional, do ‘ethos’ grego, havendo a sua mudança ao longo do tempo, do modelo de 

pensamento, em relação ao meio ambiente e dos problemas sociais, tendo se acentuado no 

começo do período Pós-Revolução Industrial, precisando de alguns pontos de referência 

básicos, para a análise comparativa e argumentativa. 

Assim, fez-se necessária a investigação do ethos grego, como expressão 

normativa da natureza humana, julgando-se pertinente, em complemento, o resgate da 

genuína ética cristã, traduzida da Bíblia Sagrada, bem como da ética Kantiana, como 

contrapontos iniciais à ética capitalista, pois são balizas de direção para a defesa da vida e do 

meio ambiente, para a aplicação do conceito de Bioética, quanto à sua forma, como ponte 

entre a ciência e as humanidades, como apresentado por Potter (1970), trazendo a ética 

científica, para o alcance e aceitação universais. 

Dessa maneira, visando adentrar nos conceitos e princípios da Bioética, tendo em 

vista esse objetivo, será utilizado o conceito de ética, suas perspectivas e o conceito de 

consciência, abordando aquelas facetas mais adequadas ao tema, adotando-as ao longo do 

trabalho antes de aprofundar nos termos propriamente ditos da temática. 

Pela cultura grega, o conceito e etimologia do ethos, resgatados nas pesquisas de 

Ribeiro e outros (2008), em artigo intitulado ‘O ethos homérico, a cultura da vergonha e a 

cultura da culpa’, aponta para a possibilidade de o ethos ser o meio estruturante das relações 

sociais, pois, traz contornos bem definidos de sua influência, condicionando os 

comportamentos, indicando sobre o desejável de um bom relacionamento do 

homem/natureza, como se segue: 

  

                                                             
2 “Laissez-faire é uma teoria econômica do século 18 que se opôs a qualquer intervenção do governo nos 

negócios. O princípio impulsionador do laissez-faire, um termo francês que se traduz em "deixe em paz" 

(literalmente, "deixe você fazer") é que quanto menos o governo estiver envolvido na economia, melhores serão 

os negócios - e, por extensão, a sociedade como um todo. A economia do laissez-faire é uma parte essencial do 

capitalismo de livre mercado”. (INVESTOPEDIA, 2019, p.1). 
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O vocábulo ‘ethos’ é uma transliteração de dois termos gregos: ēthos (ἦθος – com 

eta inicial) e ethos (ἔθος – com épsilon inicial). Essas duas grafias de ethos 

existentes no grego dão origem a duas acepções distintas da palavra. O ēthos, 

grafado com eta (η) inicial, designa a morada do homem e do animal (zóon) em 

geral. Este sentido de 'lugar de estada permanente e habitual', de 'abrigo protetor' 

(morada), é a raiz semântica que origina a significação do ethos como costume, 

estilo de vida e ação. Por sua vez, o ethos, com épsilon (ε) inicial, refere-se ao 

comportamento que resulta de um constante repetir dos mesmos atos, um 

comportamento que ocorre frequentemente, mas não sempre e tampouco em 

decorrência de uma necessidade natural. O ethos expressa, nesse caso, uma 
constância no agir contraposta ao impulso do desejo, denotando uma orientação 

habitual para agir de certa maneira. Ele se desdobra, assim, como espaço da 

formação do hábito, entendido como disposição permanente para agir de acordo com 

os imperativos de realização do bem, tornando-se lugar privilegiado de inscrição da 

práxis humana. (RIBEIRO et al., 2008, p.2). 

 

Dessa forma, ethos carrega o sentido de lugar natural, onde é construída a ética do 

homem como ser consciente, junto aos outros seres vivos, juntamente com sua cultura 

costumes e crenças. Designa também uma condição intrínseca da própria natureza, a de ser 

observada e considerada em sua essência, quando é plataforma para a produção e formação do 

conhecimento humano.  

Nesse sentido, de observação prática da natureza e os seus ciclos, desde tempos 

remotos, as três maiores religiões monoteístas do mundo (o judaísmo, o islamismo e o 

cristianismo) já se preocupavam com modo de produção, em relação à pressão do homem 

sobre o ambiente.  

No livro de Levítico (hebraico: ְקָרא  Vaicrá’ – ‘Chamado por Deus’), da Torá‘ ,ַויִּ

(hebraico: ‘yārāh ‘3— instrua, dirija, mostre), escrito por volta 1445 a.C., encontra-se uma das 

raízes éticas ambientais mais antigas do mundo ocidental, como se denota, no seguinte trecho, 

na Bíblia Sagrada, como se segue: 

 

Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de sete 

em sete anos a terra descanse, em honra do Senhor. Durante seis anos semeiem os 

seus campos, podem as parreiras e colham as uvas.  Mas o sétimo ano será um ano 

de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse 

ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras.  Ninguém colherá 
o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. 

Será um ano de descanso completo para a terra.  Os campos não serão semeados, 

mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus 

escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio 

do povo 7 e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo o que a 

terra produzir servirá de alimento. (SAGRADA, 2010, Lv. 25, 1-7, p. 188) grifo 

nosso. 

 

Nessa perspectiva, levavam em consideração os ciclos e o tempo de restauração 

dos potenciais produtivos da natureza, portanto, no Pentateuco, Deus ensinaria ao homem 

                                                             
3 BERLIN, Adele; BRETTLER, Marc Zvi.  Jewish Study Bible.  2014. 2 Rev ed. 2014, Oxford University Press. 

193 páginas.  



25 

 

sobre o limite de produção da terra e o seu dever em respeitá-lo, dando descanso à natureza, 

de tempos em tempos, condicionando a ação humana às características da natureza.  

Pelas Escrituras Sagradas entende-se a ética preservacionista em obediência ao 

relacionamento devido do homem à natureza, como extraída na concepção da ética cristã, na 

Bíblia Sagrada (2010, Gn. 2;15, p.36), como se segue: “Tendo preparado Deus uma morada 

para o homem, a quem tinha criado, colocou-o nesse jardim, sendo seu lar, lhe encomendou 

missão bem definida: Para que o lavrasse e o guardasse” grifo nosso. 

Pela análise feita, seria necessário o resgate da genuína ética cristã e do ethos 

grego, já mencionados, como parâmetro para a formação da consciência ambiental. 

Mas o que é consciência? Cumpre prosseguir com sua definição, de maneira 

precisa por Welington, quando discorre sobre a etimologia da palavra e o seu conceito, como: 

  

[...] “Consciência” vem do termo latino conscientia, de consciens, particípio 

presente de conscire = estar ciente (cum = com, partícula de intensidade e scire = 

sei). Também encontramos uma possível raiz formada de junção de duas palavras do 

latim; conscius+sciens: conscius (que sabe bem o que deve fazer) e sciens 

“(conhecimento que se obtém através de leituras; de estudos; instrução e erudição)”. 

(WELINGTON, 1992, p. 220).  

 

Na sua etimologia e conceito, a palavra consciência, já carrega informação 

suficiente para trazer a compreensão sobre o que é ser consciente. Entende-se, portanto, o 

sentido de ser consciente: é saber como acertar, tendo por base suas crenças, filosofias de vida 

e cultura, ao mesmo tempo, em que pela meditação, aprendizagem, acúmulo de conhecimento 

e técnica, bem como através de ferramentas apropriadas, o Homo sapiens faber teria o poder 

de inaugurar um novo tempo de preservação e proteção ambiental, onde prevaleceria a vida e 

toda a sua dinâmica ambiental. 

Desse modo, o ser reconhecido, por si mesmo, como pensante4, esse apontado 

pelos seus desígnios como ser racional, pelo imperativo do ser, poderia, pela própria natureza 

da consciência, identificar a direção, quanto à relação do homem/natureza e a dinâmica da 

vida, por ser o único na natureza capaz de reconhecer, não só por instinto, mas pela 

consciência, a realidade da qual participa, denotando sua responsabilidade em relação ao meio 

ambiente, pelo desenvolvimento da consciência ambiental, pois a noção do dever sempre se 

daria em uma perspectiva humana, portanto, pelo pensar consciente e humano. 

                                                             
4 Discurso sobre o Método (1637) “je pense, donc je suis” (DESCARTES, 2017. p. 23). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso_sobre_o_M%C3%A9todo
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Sendo assim, prosseguindo na construção lógica pretendida, depois de perpassar 

pela necessidade de resgatar o sentido tradicional do ethos grego e da genuína ética cristã, 

dar-se-á continuidade no desenvolvimento da temática. 

Em relação à consciência ambiental, qual seria a compreensão na era Pós-

Revolução Industrial do dever a ser feito, em relação ao meio ambiente, até os dias atuais e 

qual a tendência mundial em relação à temática?  

Para responder a essas perguntas dar-se-á prosseguimento na investigação 

proposta, examinando pontos do Pós-Revolução, para reconhecer a estrutura determinante da 

consciência, na formação da consciência ambiental, da projeção em seu quadro natural, das 

primeiras abstrações feitas, dos supedâneos basilares de difícil percepção, mas traduzidos 

pelos contornos e indicativos das causas determinantes, como: a religião, cultura, ideias e 

valores, bem como a ética, no relacionamento homem/natureza, no mundo ocidental e na 

sociedade pós-moderna.  

Portanto, resgatando alguns pontos importantes do contexto cultural, têm-se os 

estudos de Schwab (2016), demarcando temporalmente a Revolução Industrial, com início na 

Inglaterra, por volta do ano de 1740, percorrendo o século XIX até 1860, alcançando a era 

Pós-Revolução Industrial, se estendendo pela Europa e os Estados Unidos, expandindo-se 

pelo mundo. 

Por conseguinte, a marca prevalente desde o começo desse período, foi o lucro, a 

mais-valia5 e o estímulo sobre os desejos infinitos, pela ascensão de grandes e inúmeras 

corporações, a partir de 1860 e o surgimento de grandes empresas, hoje bilionárias, pelo 

acúmulo de riquezas, porém, ocasionando a acentuação das desigualdades sociais e a 

degradação ambiental, em níveis nunca vivenciados, pela consolidação e realização máxima 

do capitalismo de massa e de consumo.  

Ademais, no começo da era Pós-Revolução Industrial, a realização econômica 

pelo acúmulo de riquezas entorpecia os sentidos daqueles detentores dos meios de produção, 

sendo incapazes de antever a possibilidade de se causar males, pela desigualdade social e 

pobreza, bem como pela degradação ambiental, como ocorreu pelo uso dos combustíveis 

fósseis.  

                                                             
5Marx (1969) “A mais-valia se apresenta (tem sua existência real) num produto excedente além da quantidade de 

produtos que apenas repõe os seus elementos originais, ou seja, que entra nos custos de produção e – tomando o 

capital constante e variável conjuntamente – é igual ao capital total avançado para a produção” (MARX, 1969, v. 

1, p. 213). 
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Nessa lógica, segundo artigo da Revista Época de Negócios (2019, p.3) 6, com o 

título “Os homens mais ricos de toda a história”, John D. Rockefeller7aparece em primeiro 

lugar, com uma fortuna estimada em US$ 336 bilhões de dólares, dono da Standard Oil, em 

1870, nos Estados Unidos. 

No contexto de Rockefeller, a ética formadora da cultura ocidental, também 

passou por grande revolução, em 1870, pois de 31 de outubro de 1517, quando Lutero 

encaminhou as 95 teses ao Arcebispo de Mainz, dando-se início à Reforma Protestante, na 

disputa sobre o poder e a eficácia das indulgências da Igreja Católica, sendo também fixadas 

na porta da Universidade em Wittenberg, na Alemanha, trouxe grande abertura para uma nova 

compreensão em relação à autoridade Papal e, de maneira reflexa, a acentuação e expansão do 

capitalismo, desdobrando-se no consumismo de massa, pela perspectiva da ética protestante. 

Porém, em sua origem, foi leniente às bases formadoras do capitalismo de 

consumo, no tocante ao lucro e o acúmulo de riquezas, quando tentou combater a venda de 

indulgências e o enriquecimento da igreja, apartando-se, já em seu nascedouro dos 

ensinamentos do cristianismo de Jesus, como se segue na Bíblia Sagrada (2010, Mt. 19:21-26, 

p.1200): “Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, 

e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se 

triste, porque possuía muitas propriedades”. 

Desse modo, houve um distanciamento acentuado entre a teoria herdada dos 

séculos anteriores, do período pós-reforma ocorrida a partir de 1517 e a realidade de 1870, 

pois John D. Rockefeller, seguiu somente parte do cristianismo, embarcando na acentuação 

das desigualdades sociais, embora lutasse pela sua atenuação, porém, pela consciência 

ambiental da época, encontrou-se no extremo oposto das mazelas, no abismo entre ricos e 

pobres com seu exemplo de vida pelo acúmulo de riquezas.  

Ademais, nas palavras de Chernow (1999, p. 26), se o seu objetivo amplo era 

“promover o bem-estar da humanidade em todo o mundo”, embora procurasse ajudar, em seu 

tempo, a salvar vidas de baleias, quando substituiu o uso de gordura de baleia pelo querosene, 

na iluminação pública e das casas, pela consciência ambiental de hoje, não deveria fazê-lo 

pelo uso de combustíveis fósseis, porém, essa era a consciência ambiental, no início da Era 

Pós-Revolução Industrial.  

                                                             
6 Homens Mais Ricos da História. (HOMENS, 2013, p.3). 
7 “As contribuições de Rockefeller continuam hoje através da Fundação Rockefeller. Seu objetivo amplo é 

"promover o bem-estar da humanidade em todo o mundo”. Como nos negócios, Rockefeller sentiu que sabia 

melhor o que o mundo precisava e como precisava disso. Ele indicou em mais de uma ocasião em sua vida, ele 

deu mais dinheiro do que ele tinha mantido”. (CHERNOW, 1999, p.26). 
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Portanto, julga-se necessário ressaltar alguns pontos singulares do contexto e do 

pano de fundo, para ter havido o surgimento do capitalismo. 

 Como afirma Mayos (2012), com a ruptura das tradições e o despertar da 

autonomia da razão, houve grande repercussão nas ciências filosóficas, na cultura e nas 

sociedades ocidentais, avançando nas fenomenologias sociais, da passagem do século XIX e 

seguintes, na busca de um ideal de vida, ou apontamento de um novo paradigma, para 

embasar o relacionamento com o meio ambiente, para a concepção da consciência ambiental. 

Quanto ao fenômeno histórico do espírito capitalista, há de se mencionar a obra de 

Weber, atendo-se juntamente com o autor à análise na consciência social capitalista, 

apontando o seu nascedouro na cultura e ética protestantes, formadoras da consciência 

daquela época, como se segue:  

 

Se é que é possível encontrar um objeto que dê algum sentido ao emprego dessa 

designação, ele só pode ser uma “individualidade histórica”, isto é, um complexo de 

conexões que se dão na realidade histórica e que nós encadeamos conceitualmente 

em um todo, do ponto de vista de sua significação cultural. (WEBER, 2007, p. 41). 

 

Na tradução da obra de Weber (2007), em seus apontamentos sobre ‘a Ética 

Protestante e o Espírito do Capitalismo’, há o reconhecimento do espírito de liberdade, 

inovação, vocação para o trabalho e empreendedorismo, do progresso, do comércio, da 

prosperidade e do desenvolvimento técnico e científico, trazidos pelos ideais do capitalismo.  

Alavancaram-se com essas ideias as indústrias e por essa consciência se 

desenvolveu o comércio no decorrer da Revolução Industrial e no Pós-Revolução Industrial, 

porém, Weber (2007, p. 43) adverte sobre o lado feroz e selvagem desta mesma consciência, 

citando os ideais de Benjamim Franklin, em torno do seu objeto de estudo, quais sejam: o 

dinheiro, o lucro e o acúmulo de riquezas, como se segue: “Lembra-te que o dinheiro é 

procriador por natureza e fértil. O dinheiro pode gerar dinheiro, e seus rebentos podem gerar 

ainda mais”.  

Weber prossegue sobre o conceito de ethos, na cultura ocidental, do capitalismo 

da Europa ocidental e da América do Norte, diferenciando-o do ethos grego, concentrado na 

busca pela felicidade, como finalidade maior, esgrimindo coerentemente as virtudes como 

meio para alcançá-la. Em contraste, o ethos capitalista, com meios e fins engendrados pelo 

utilitarismo dos negócios, foi tão enaltecido pela nação de Benjamim Franklin, como se 

segue, in litteris: 
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[...] a ideia do dever que tem o indivíduo de se interessar pelo aumento de suas 

posses como um fim em si mesmo. [Com efeito: aqui não se prega simplesmente 

uma técnica de vida, mas uma “ética” peculiar cuja violação não é tratada apenas 

como desatino, mas como uma espécie de falta com o dever: isso, antes de tudo, é a 

essência da coisa. O que se ensina aqui não é apenas “perspicácia nos negócios” — 

algo que de resto se encontra com bastante frequência, mas é um ethos que se 

expressa, e é precisamente nesta qualidade que ele nos interessa.] (WEBER, 2007, p. 

44). 

 

No entanto, a ética protestante e o espírito capitalista do Pós-Revolução Industrial, 

observados por Weber (2007), estavam afastados de sua origem, pois quando rememoramos 

as palavras de Jesus, consideradas como a fundamentação e alicerce para as ações humanas, 

em relação à vida, aos negócios, ou a qualquer outro aspecto do capitalismo, pela ética cristã, 

elas são palavras bem sólidas, no sentido oposto ao acúmulo de riquezas, pois se apresentam 

contrárias às avarezas e luxúrias, às desigualdades sociais ou à destruição do meio ambiente. 

Jesus é considerado o ‘Alfa’ e o ‘Ômega’ (‘α’, ‘Ω’, primeira e a última letra do 

alfabeto grego), significando o dever do cristianismo com a finalidade maior nos 

ensinamentos do seu Cristo, com propósito de permanecer diante das catástrofes e intempéries 

da vida, como vaticinado por Jesus em seus conselhos, formando o genuíno cristianismo, 

esquecido no tocante ao lucro, a mais-valia e o acúmulo de riquezas, pela Reforma 

Protestante, mas bem firmado em perícopes da Bíblia Sagrada, como se segue:  

 

No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em 

muitas vontades loucas e nocivas, que atolam muitas pessoas na ruína e na completa 

desgraça. Porquanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males; e por causa 

dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos 

sofrimentos. (SAGRADA, 2010, 1º Tm. 6; 9-10, p. 1598).  

 

Por esse entendimento, pela genuína ética cristã, a interação entre o homem em 

sociedade e o seu meio, o trabalho e sua vocação, não deveriam ser pautados sem um motivo 

nobre, não em prazeres efêmeros ou gozo momentâneo, às vezes ou quase sempre por 

motivos fúteis, mesquinhos e egoístas, oriundos do acúmulo de riquezas, quando servem 

como supedâneo basilar dos discursos e devaneios, sustentáculos do êxtase capitalista, de 

massa e de consumo, como se segue na Bíblia Sagrada: 

 

[...] Vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados. E a ferrugem deles 

testemunhará contra vós e, assim como o fogo, vos devorará a carne. Tendes 

acumulado bens demais nestes últimos tempos.  Eis que o salário dos trabalhadores 

que ceifaram os vossos campos e que vós, desonestamente, deixastes de pagar está 

clamando por justiça; e tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos 

Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos 
desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. (SAGRADA, 

2010, Tg. 5;3-5, p. 1647). 
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Da mesma forma, esses homens desenvolveram o espírito capitalista, ‘do quanto 

mais eu ganho melhor’ e ‘os meus servos vivem para trabalhar’, à custa de um passivo 

ambiental nunca antes vivenciado. Longe do estímulo preservacionista e da boa consciência 

ambiental. 

Karl Marx aferiu haver naquele tempo, a existência de escravidão nas fábricas, 

não somente nas jornadas ininterruptas, mas de ideais e valores, juntamente aos blocos de 

indústrias, simultaneamente à execução dos padrões da sociedade, no desenvolvimento do seu 

trabalho. Logo, no início do Pós-Revolução Industrial, os detentores dos meios de produção 

fabricavam conceitos, valores, ideais, ética e religião, para expandirem seus tentáculos de 

oferta e demanda, na consolidação e ampliação do capitalismo consumo, como se segue: 

 

[…] é evidente que eles o fazem em toda a sua extensão, portanto, entre outras 

coisas, que eles dominam também como pensadores, como produtores de ideias, que 

regulam a produção e distribuição das ideias de seu tempo; e, por conseguinte, que 

suas ideias são as ideias dominantes da época. (MARX, 1993, p. 72). 

 

O espírito capitalista do início do Pós-Revolução Industrial, emergiu dos 

pensamentos oriundos da cultura e ética ocidentais daquele período, enraizadas nos 

pensamentos e sentidos do meio coletivo, reproduzindo de forma inconsciente, as mesmas 

características geradoras das desigualdades sociais e os danos ambientais, como se extrai nas 

palavras de Weber, a seguir: 

 

[...] aquela reserva que Benjamin Franklin soube tão bem aconselhar. De sua riqueza 
“nada tem” para si mesmo, a não ser a irracional sensação de cumprimento do dever 

profissional. Mas é precisamente isso que, ao homem pré-capitalista, parece tão 

inconcebível e enigmático, tão sórdido e desprezível. Que alguém possa tomar como 

fim de seu trabalho na vida exclusivamente a ideia de um dia descer à sepultura 

carregando enorme peso material em dinheiro e bens parecem-lhe explicável tão-só 

como produto de um impulso perverso: a ‘auri sacra fames’. (‘maldita fome de 

ouro’, trad. nossa).  (WEBER, 2007, p. 63) grifo nosso. 

 

Segundo Weber, assim como o século das luzes e ilustração, dominou o mundo 

das ideias, por volta do século XVIII, houve o racionalismo econômico pelo qual orbitava a 

consciência, debruçando-se sobre ele os ideais de vida, extenuando o meio ambiente diante do 

sucesso econômico:  

 

De que círculo de ideias originou-se, pois a inclusão de uma atividade voltada 
puramente para o ganho na categoria de “vocação”, à qual o indivíduo se sentia 

vinculado pelo dever? Pois foi essa a ideia que conferiu à conduta de vida do 

empresário de “novo estilo” base e consistência ética [...] que o motivo fundamental 

da economia moderna como um todo é o “racionalismo o econômico”. (WEBER, 

2007, p. 66). 
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Por esse ponto de vista, a consciência ambiental ainda restara incompleta, na 

análise das condicionantes de produção, pois houve o isolamento do crescimento econômico 

diante da ganância, do acúmulo de riquezas e do lucro, relegando os problemas éticos, 

jurídico/políticos, sociais e ambientais, rumo ao compartimento intocável do acúmulo de 

riquezas, da consciência capitalista, apresentando-se em total contraste aos ideais dos 

imperativos categóricos de Kant, herdados do século XVIII e dos princípios do Cristianismo. 

Nesse período, pontos essenciais da Ética Cristã e da Ética Kantiana foram 

substituídos pela Ética Protestante, tendo o lucro, a mais-valia e o acúmulo de riquezas, com 

fim em si mesmo, quando considerada como base para o capitalismo, diferentemente da ética 

apresentada por Kant (2007, p. 69), no seguinte trecho: “Age de tal maneira que uses a 

humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”.  

De igual modo, assim resplandece na Bíblia Sagrada (2010, Mt. 22: 37-40, p. 

1206), a consciência e a máxima cristã, sobre o amor ao próximo e a si mesmo, podendo ser 

resumido nas seguintes palavras: “E Jesus disse-lhe: Amarás o teu próximo como a ti 

mesmo”. 

Portanto, para o desenvolvimento da consciência ambiental, não deveria haver o 

isolamento individual do próximo e a irresponsabilidade com o ambiente. Mesmo havendo a 

aceitação da meritocracia pela genuína ética cristã, deveria também conduzir o indivíduo à 

vida em sociedade de maneira solidária e compassiva, pela consciência, gerando-lhe 

responsabilidade socioambiental, tirando-lhe do isolamento egoísta, vazio e solitário do 

espírito capitalista, sombra presente na companhia da sociedade de massa e de consumo, 

desde então. 

Assim, para a formação da sã consciência ambiental, requer-se que o desejo do 

lucro ocupe o seu devido lugar, pelas amarras da razão, sendo considerado o meio para se 

atingir um fim, para êxito do capitalismo, na vida em sociedade e no seu contato com o meio 

ambiente.  

Desse modo, sendo o capitalismo garantidor de produção, do desenvolvimento 

econômico e da prosperidade, poderia ser um dos principais pilares para a formação da 

consciência ambiental sustentável, quando fosse incorporado pela Bioética, juntamente ao 

conteúdo do ethos grego e da ética cristã, como consciência ambiental, transformando-se no 

sustentáculo pelo qual o capitalismo pudesse firmar as suas finalidades. 
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Portanto, nesta dinâmica a ‘mais-valia’, como excedente de produção, seria o 

esforço coletivo em ajudar o próximo, no engajamento de políticas públicas socioambientais 

desenvolvidas em conjunto, entre os empreendedores e os trabalhadores, atraindo para si a 

fluidez das riquezas, não em um compartimento estanque gerador de desigualdades sociais, do 

binômio econômico oferta/demanda, mas na prosperidade em âmbito global, sem se esquecer 

dos aspectos atinentes à preservação ambiental, os problemas sociais, culturais e 

jurídico/políticos. 

Com esse objetivo, o caminho seria proporcionar ao indivíduo, em contrapartida à 

iniciativa privada, o engajamento no mercado de trabalho, para a satisfação das necessidades 

essenciais e dos desejos mais diversos, substituindo a ansiedade e a insegurança, pela 

autoconfiança e solidariedade através da emancipação, pelas oportunidades acessadas com as 

vestimentas da meritocracia, rumo à vida em sociedade em um ambiente saudável e 

equilibrado.  

Por esse olhar, diferentemente do raciocínio retro mencionado, a Sociedade Pós-

Revolução Industrial, com características de produção e consumo acirrados, quando teorizada 

a divisão do trabalho, expôs as suas patologias contagiosas, extraídas do espírito capitalista 

(com riqueza ou sem riqueza), ficando muito aquém da sã consciência ambiental apresentada 

pelo ethos grego e pela genuína ética cristã, perdendo-se ali os seus pensadores, ratificando de 

maneira errônea diante da mais-valia, bem como do lucro e dos desejos desenfreados, as 

práticas do capitalismo, em nome da ética protestante, apresentada na obra de Durkheim, 

como se segue: 

 

As nações devem ter como único ou principal objetivo prosperar industrialmente; é 

isso que implica o dogma do materialismo econômico, que serve igualmente de base 
a esses sistemas, aparentemente opostos. E, como essas teorias só fazem exprimir a 

situação da opinião, a indústria, em vez de continuar sendo considerada como um 

meio com vistas a um fim que a ultrapassa, tornou-se o fim supremo dos indivíduos 

e das sociedades. Mas então os apetites que ela põe em jogo viram-se livres de toda 

autoridade que os limitasse. Essa apoteose do bem-estar, santificando-os, por assim 

dizer, colocou-os acima de toda lei humana. É como se retê-los fosse uma espécie de 

sacrilégio (DURKHEIM, 1893/2004, p. 324- 325). 

 

Bauman alerta para o perigo dessa consciência para a humanidade. Essa ética, 

descrita por ele, no início do Pós-Revolução Industrial, não deveria prosperar, quando se 

observa as regras da sociedade de consumo, os objetivos e finalidades pelos quais se presta, 

como demostrado no seguinte trecho: 

 

[...] Nessa sociedade, nada pode reivindicar isenção à regra universal do descarte, e 

nada pode ter a permissão de se tornar indesejável. A constância, a aderência e a 
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viscosidade das coisas, tanto animadas quanto inanimadas, são os perigos mais 

sinistros e terminais, as fontes dos temores mais assustadores e os alvos dos ataques 

mais violentos. (BAUMAN, 2005, p. 09). 

 

Se houver continuidade dessa consciência, em relação ao homem e a natureza, o 

cenário apocalíptico já estará montado e a contagem regressiva para a destruição já começou.  

No livro das Revelações, comumente chamado de Apocalipse, das Sagradas 

Escrituras (o bom cristão que o entenda), o conjunto da ética cristã ali apontada, denota a 

justiça de Deus sendo feita, pois, o próprio Deus Criador tomará vingança contra o desejo, 

espírito e consciência capitalista (pois o fim do capitalismo é o antropocentrismo egoísta), no 

tocante aos aspectos destrutivos, irresponsáveis e egoístas, em relação às suas práticas, quanto 

ao meio ambiente e ao próximo. 

Nesses termos, se segue na Bíblia Sagrada (2010, Ap., 11-18, p. 1704), como em 

uma hecatombe em forma de catarse: “As nações se iraram; e chegou a tua ira. Chegou o 

tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e 

os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a 

terra”. 

Nesses termos, a ética cristã em sua forma genuína, foi descaracterizada, quando 

comparada à consciência do ethos capitalista, desenvolvida na origem da nação americana e 

ampliada no período Pós-Revolução Industrial, retratada por Weber (2007), mostrando a 

mutação pela qual a ética cristã foi submetida, trazendo dentre às suas derivações, a sociedade 

de consumo, como se segue: 

 

O ser humano em função do ganho como finalidade da vida, não mais o ganho em 

função do ser humano como meio destinado a satisfazer suas necessidades materiais. 

Essa inversão da ordem, por assim dizer, “natural” das coisas [...] Se alguém 

pergunta: por que afinal é preciso “fazer das pessoas, dinheiro”, Benjamin Franklin, 

embora fosse ele próprio de confissão palidamente deísta, responde em sua 

autobiografia com um versículo bíblico do Livro dos Provérbios (Pr. 22,29) que seu 

pai, calvinista estrito, conforme ele conta não se cansava de lhe pregar na juventude: 

“Vês um homem exímio em sua profissão? Digno ele é de apresentar-se perante os 
reis”. Na ordem econômica moderna, o ganho de dinheiro — contanto que se dê de 

forma legal — é o resultado e a expressão da habilidade na profissão, e essa 

habilidade, é fácil reconhecer na passagem citada como em todos os seus escritos 

sem exceção, constitui o verdadeiro alfa e ômega da moral de Franklin. (WEBER, 

2007, p. 47). 

 

Portanto, o Homo sapiens faber, com capacidade técnica e científica, na sociedade 

Pós-Revolução Industrial, deveria perseguir além de suas habilidades e riquezas, a finalidade 

maior de sua existência, a saber; a manutenção de seu habitat e sua vida, onde os ciclos se 

completam e há o desenvolvimento pleno de todos os seres vivos na biodiversidade, 
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considerando a natureza, antes de tudo, não apenas como morada humana, no sentido 

existencial, mas no lugar comum da vida, onde ele pudesse desvelar de sua consciência, os 

aspectos atinentes aos seus defeitos e máculas de sua própria vida. 

Nesse arremate, cumpre fazer resumida retrospectiva do caminho até aqui 

trilhado, no decorrer do trabalho, proposta inicialmente. 

Investigaram-se alguns pontos dos aspectos contextuais, do início da Era Pós-

Revolução Industrial, tendo em vista a percepção que se julgou necessária, sobre a 

determinação da estrutura da consciência, entendendo-se serem partes estruturantes e 

determinantes da consciência os ideais, valores, a cultura e religião daquela época, porém, 

insuficientes para formação da consciência ambiental, pois são frutos da interação entre os 

desejos e a consciência humana em seu meio, porém na prevalência dos desejos sobre a razão. 

Dando seguimento na compreensão do caminho percorrido, perpassou-se pelo 

conceito de ética, pelo ethos grego, como morada natural do ser humano, onde ele se 

desenvolveria como ser, resgatou-se aspectos da genuína ética cristã, traduzida da Bíblia 

Sagrada, como defesa da vida, tendo como finalidade maior o bem-estar socioambiental, em 

contraponto ao ethos capitalista, sendo partes estruturantes para a formação da consciência 

ambiental.  

Na sua etimologia e conceito, resgatou-se o significado da palavra consciência 

entendendo ser o estado em saber fazer, levando em consideração suas crenças e valores, 

denotando-se sobre a consciência ambiental, sempre se dando em perspectiva humana, 

portanto, pelo pensar consciente e humano, na contenção de seus desejos. 

Procurou-se responder sobre qual contexto surgiu o capitalismo de consumo e o 

que deveria ser feito, em relação ao meio ambiente, identificando a ética protestante, como 

fator determinante para seu desenvolvimento, pois, ora de posicionavam, indiferentes ao 

acúmulo de riquezas e ao lucro, para os inibirem, por outro lado os instigavam, com os ideais 

de prosperidade, prevalecendo o acúmulo de riquezas, o lucro e a mais-valia, para estimular 

mais e mais os desejos infinitos, tornando-se o fim do capitalismo de consumo o 

antropocentrismo egoísta. 

Percebeu-se a ética formadora da cultura ocidental, passando por grande 

revolução, apartando-se das suas origens, a saber; do ethos grego, da ética Kantiana e dos 

ensinamentos de Jesus, ambos posicionando-se contra o acúmulo de riquezas e o lucro 

exagerado, não podendo ser o último estado a se buscar, mas pelo contrário, deveriam se 

concentrar na busca pela felicidade, como finalidade maior, exaltando as virtudes como meios 

para alcançá-la, enquanto o ethos capitalista engendrou-se no utilitarismo dos negócios e no 
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racionalismo econômico, na “auri sacra fames” (‘maldita fome de ouro’, trad. nossa).  

(WEBER, 2007, p. 63).  

Se houver a replicação dessa consciência arrastará a humanidade rumo ao caos, já 

que potencializarão os níveis de degradação ambiental, desigualdades sociais, pobreza, morte, 

fome e destruição ambiental.  

Os resultados apontam para o dever do Homo sapiens faber, com capacidade 

técnica e científica, na sociedade Pós-Revolução Industrial, de perseguir além de suas 

habilidades e riquezas, a finalidade maior de sua existência, o domínio de si próprio, pela 

consciência, prevalecendo-se sobre os seus desejos, alcançando a consciência ambiental, indo 

além do ethos capitalista do início do período Pós-Revolução Industrial, que apresentou como 

consciência ambiental daquele tempo.  

Dando prosseguimento, rumo à busca do desenvolvimento de outra consciência, 

em nível superlativo, a compreensão sobre a formação da consciência ambiental será 

desenvolvida nos próximos capítulos em torno da temática, bem como o seu estado e suas 

tendências, para isto, julga-se necessário abordar, no próximo tópico, a dinâmica entre os 

desejos e a reação da consciência, tendo em vista, a sua estrutura fundante, como: os ideais, a 

cultura, crenças, valores, conhecimentos científicos e técnicas, em resumo, perceber, conhecer 

e reconhecer, para testar a hipótese de se utilizar o termo ‘Bioética’ como mudança de 

paradigma, para a formação da consciência ambiental.  

 

1.1 Os desejos infinitos e a consciência ambiental de finitude 

 

Tomando por base os caminhos até aqui trilhados, no decorrer da dissertação, 

houve o desabrochar da consciência de finitude dos recursos naturais, bem como da 

fragilidade dos ecossistemas e dos biomas, por volta de 1968. Nesse tempo, entendeu-se 

sobre a insustentabilidade do capitalismo de consumo, pois os desejos infinitos não 

poderiam ser sempre cumpridos. Porém, no mesmo século XX, por toda a Europa Ocidental 

e América do Norte, o capitalismo de consumo se aflorava, estendendo-se cada vez mais 

sobre o mundo. 

Como preleciona Freitas (2016, p. 61): a “sustentabilidade é multidimensional, 

porque o bem-estar é multidimensional”. Portanto, como resistir à consciência social da 

época, impregnada com a noção de crescimento econômico a qualquer custo? Seria possível 

conciliar as várias facetas das ciências, inter-relacionando-as às várias dimensões da 

sustentabilidade?  



36 

 

No decorrer do trabalho constatou-se o isolamento da dimensão econômica e o 

esfacelamento da ética do mundo ocidental, no tocante ao controle social pelo acúmulo de 

riquezas, pelas desigualdades sociais e a destruição ambiental. Nesse sentido José Ortega y 

Gasset (2005, p. 1-410), em sua obra “A Rebelião das Massas” fez muitos questionamentos 

sobre a sociedade de consumo e de massa da Europa Ocidental, mostrando sua decadência 

ética e moral, denotando-se não ser ela a mandante do mundo, pois estaria se contradizendo 

em seus discursos de moralidade e em sua própria ética. Gasset (2005, p.199) instigou a 

sociedade contemporânea a responder a seguinte pergunta: “Então quem mandaria no 

mundo?”.  

O genuíno poder de mando poderia estar na consciência daquele detentor do 

controle de sua opinião sobre o seu próprio mundo, ou poderia estar no dominador dos seus 

desejos por boa consciência, convencendo-se ou impondo-se sobre si mesmo, sobre como 

proceder, mesmo inserido na sociedade de consumo e massa, alheia sobre as questões 

socioambientais à sua volta.  

A consciência ambiental, não deveria ser comandada pelo dinheiro, pois se assim 

o fosse, abriria espaço para as grandes corporações e blocos econômicos, do capitalismo de 

consumo, alterar o equilíbrio ambiental em uma sociedade globalizada, conectada e de massa, 

onde ele reinaria e prevaleceria sobre qualquer consciência, até ser a justificativa para 

derrubar a última árvore e degradar o último espaço de terra ou oceano, sendo tão convincente 

antes do ponto de ruptura, rumo ao colapso ambiental, fazendo-se estar ali às mãos dos 

convencidos, a realização das obras sujas daqueles aos quais vem o pagamento, deles, não 

originado. 

Para Gasset (2005, p. 341), não seria o dinheiro que mandaria no mundo, mas o 

poder de mando estaria “nas raças, religião, política e ideias”, assim dando a entender que o 

dinheiro para ter poder de mando, careceria ser revestido do desejo, caso contrário, seria meio 

e instrumento nas mãos de seu possuidor, sendo dominado para servir a sã consciência de 

como proceder, com a finalidade de atender aos desejos nobres.  

Portanto, tem-se a conclusão: mesmo antes de o dinheiro ter força sobre as 

massas, estariam ali os ideais, crenças, valores, religião, politica e ciência, como partes 

estruturantes da consciência, advindas da batalha entre os desígnios, anseios e desejos, diante 

do controle da consciência pelos quais foi gerado, tornando-se o dinheiro apenas um meio, 

pela força anterior, o atraindo para o seu conquistador, acompanhando-o de argumentos 

trazidos pela razão e sapiência para fazê-lo valer.  
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Se assim o for, como deveria ser, tem-se a consciência, de como proceder, se 

apresentando como o legítimo poder para fazer-se obedecer. Portanto, a força estaria na 

prevalência da consciência, dominando, regendo e imperando as relações humanas de como 

proceder, imputando-lhes o limite razoável sobre o desejo do querer, quando ela escapasse de 

ser apenas o auxílio como consciência para o desejo não se fazer valer, com grande ímpeto, 

sobre os ideais, costumes, hábitos, cultura, ética e crenças. 

Desse modo, se o desejo fosse legítimo, pulsaria rumo à vida, despertando a 

consciência ambiental, pela percepção da razão, de como saber proceder, estabelecendo os 

anseios e ideais de vida, em busca da preservação da vida rumo à felicidade. 

Resta-nos, portanto, responder a seguinte indagação: seriam os desejos senhores 

sobre a consciência sã vencedora, sendo considerados dignos de serem servidos, quando ela 

mesma fosse desprendida de seus domínios, para inclinar-se de maneira isenta aos 

pensamentos, estabelecendo-se a direção?  

Tendo em vista a vida, como corolário para todos os desejos, como a liberdade, 

igualdade e fraternidade, não, pois a preservação ambiental e o respeito às prioridades 

impostas pelo finito e limitado meio ambiente, imporiam à sã consciência o controle, não 

sendo mais serva, mas senhora sobre os desejos pelos quais seria servida, limitando-os às 

necessidades essenciais, em respeito aos limites preestabelecidos para permanência de ambos 

os seres vivos em toda a sua biodiversidade. 

Assim, qualquer outro desejo dependeria da permanência da vida para ser 

realizado. É aí o encontro com a origem dos projetos sustentáveis, a saber: a vitória da 

consciência ambiental, de como proceder, em um ambiente cheio de limites, sobre os desejos 

supérfluos, fúteis e mesquinhos, mas controlados pelo empoderamento da razão, como serva 

da mais nobre e ilibada consciência ambiental, tendo em vista a permanência da vida em toda 

a sua biodiversidade.  

Nesse prelúdio, seguindo o caminho da sustentabilidade, os desejos deveriam ser 

contidos, pelo poder de convencimento da sã consciência, de como proceder, quando o agente 

percebesse estar inserido em um ambiente interdependente, com necessidades de manutenção 

e atenção especiais, aos aspectos atinentes à autopreservação, pelo reconhecimento de que o 

meio ambiente estaria em uso comum, com cada espécie, em sua proporção limitada, pela 

capacidade do planeta e a distribuição dos recursos, de forma equânime, segundo a 

necessidade de sua própria natureza. 

Portanto, a humanidade deveria impor-se a si mesmo, o dever e obrigação de 

considerá-la assim, em comum. Por conseguinte, o poder de mando estaria nas mãos do 
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vencedor, na dinâmica dos desejos infinitos dominados, em um ambiente com recursos e 

capacidades finitas, pela lei da demanda (conter os desejos fúteis) e oferta (estimular a 

produção para fins nobres), utilizando-se os recursos naturais, de forma consciente, para 

necessidades essenciais, ou dando-lhes como penhor, a garantia da continuidade daquela 

fonte, ou na utilização ótima dos recursos, porém sempre levando em consideração, a 

quantidade e proporção, em relação à capacidade de todo o planeta. 

Buscando-se esse raciocínio, o estado de consciência do ser humano giraria em 

torno de sua percepção e interação com o seu meio, logo, o substrato para as suas decisões 

teriam como escopo e pano de fundo, suas crenças e sua cultura, nas quais ele está imerso, 

fazendo-se necessário se ater ao termo ‘consciência ambiental’, para sair da consciência 

ambiental capitalista, deixando a sua razão de ser do ‘ethos capitalista’, sob o viés do 

antropocentrismo, para adentrar-se, em subtópico separado, no ethos da Bioética, como 

consciência ambiental, desenvolvido a seguir. 

 

1.2 O desenvolvimento da consciência ambiental sobre os desejos 

 

Assim, prosseguindo no raciocínio, faz-se breve meditação, sobre o 

relacionamento do homem com a natureza, tendo por base a síntese da consciência ambiental, 

buscada no trabalho até aqui desenvolvido, do estado de consciência sobre a vida. 

Por essa perspectiva, poder-se-ia perceber o relacionamento do homem com a 

natureza, estabelecendo-se entre os seres vivos, porém, os seres vivos não seriam conscientes, 

nem teriam desígnios, não podendo compreender a dinâmica relacional ao qual estariam 

inseridos, agindo apenas instintivamente, por outro lado, os seres humanos seriam dotados de 

consciência e desígnios. 

Dessa forma, esse relacionamento poderia ser biocêntrico quando pela perspectiva 

humana de voltar-se para a vida, a razão seria meio para tal ação da consciência, com um fim 

maior, sendo, portanto, irreconciliável com o antropocentrismo8, pois segundo Couto (2009, 

p.156), no seu conceito, o original do grego “anthropos, humano; e, kentron, centro”, 

significaria considerar a humanidade como a finalidade última, para toda e qualquer ação, 

sendo as demais espécies, bem como tudo mais, para servi-los e satisfazê-los.  

                                                             
8 “Muitos defensores do ambiente, simpatizantes no meio acadêmico do movimento ambientalista, consideram 

que o centramento da ética no ser humano constitui uma das causas básicas (talvez a causa básica) dos 

problemas ambientais”. (VARNER, 2004, p.161). 
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Dessa maneira, não seria razoável pensar assim, pois se estaria renegando a 

própria vida na razão, no tocante à sua atuação, pois deveria desenvolver o raciocínio, em 

busca da vida, seja em si mesmo, se inclinando para dentro de si, ou reconhecendo-a em seu 

meio.  

Portanto, nas palavras de Pereira (1992, p. 30), o imperativo categórico de Kant 

(2007, p. 69): “Age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na 

pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como 

meio.”, seria complementado pelo biocentrismo da seguinte maneira: “transforma-se pelo 

respeito perante o valor da natureza e da vida, que enriquece a dignidade, na fórmula 

adequada à consciência ecológica: «Age de tal modo que nada do mundo trates apenas como 

um meio e não ao mesmo tempo, também como fim»”.    

Nesse desenlace, quanto à finalidade maior, a relação consciente, se daria apenas 

pelo homem. No entanto, embora não se possa afirmar ser a natureza da vida, por si mesma 

consciente, ela não perderia por isso os seus atributos, quando estivesse permanente nos 

demais seres vivos, distinguindo-se apenas nos níveis de quantidade, qualidade e intensidade, 

do ser vivo consciente para o não consciente, do quais no presente trabalho não serão 

abordados, já que se entraria na seara de investigação do ser humano e suas qualidades como: 

tricotomia, dicotomia, etc., não oportunas nesse trabalho.  

A proposta ater-se-á no recorte da vida, como objeto geral, na seguinte dinâmica: 

todos têm direito à vida e a vida deveria ter direitos gerais resguardados, exigindo-se ações 

determinadas, pela finalidade maior que a governa, para mantê-la em sua dinâmica natural, no 

seu estado de fluidez e fruição naturais, quando for reconhecida como tal, pelo ser humano 

dotado de consciência ambiental. 

Cumpre assim, destacar a caracterização da vida em fases de permanência, através 

dos seus ciclos, como: nascer, crescer e morrer, dos quais, pelo recorte temporal, ou seu 

estado natural, em que se encontra permanente, encontram-se mecanismos funcionando, pelas 

estruturas, arranjos e substâncias já determinados, em escala micro e macro, cumprindo ao ser 

consciente percebê-los, conhecê-los e reconhecê-los, assim como são, para preservação e 

manutenção do seu funcionamento. 

 Assim, a vida sendo reconhecida como tal, não poderia ser tratada como uma 

coisa ou objeto, uma mercadoria ou um produto, pois carregaria em sua essência, um fim em 

si mesmo, justificando sua preservação, na seguinte afirmativa: ser a vida melhor que a morte 

e a permanência melhor que o fim. 
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Dessa forma, entendendo ser a vida um só corpo, sua utilidade, quanto à sua 

estrutura, arranjo, substância, energia, matéria, ciclos, componentes, partes, etc., pelo ser 

consciente, deveria ser primeiramente submetida ao crivo da razão e consciência, 

considerando o conhecimento e a necessidade de mantê-la, com respeito ao seu atributo de ser 

a vida, funcionando em todos os seus ciclos, arranjos e dinâmica para sua permanência, 

limitando o desenvolvimento de qualquer raciocínio, em função da preservação da vida ou 

trazendo os seus meios para esse fim. 

Seguindo esse raciocínio, haveria na natureza a inclinação para a vida e a repulsa 

para a morte, o fluir para a vida e o escapar da morte, em todas as suas dinâmicas de 

funcionamento, com a finalidade intrínseca da própria vida, o fluir do viver, como na pesquisa 

de Schüler (2002, p. 158), sobre Heráclito e o ‘Devir’, como se segue: “Devir (do latim 

‘devenire’ = chegar) é um conceito filosófico que significa as mudanças pelas quais passam as 

coisas”. Assim o Devir deveria ser preservado, para a manutenção, transformação e mudança 

dos seus ciclos, no desenvolvimento e adaptação das espécies, para sua sobrevivência. 

 Em complemento a essa ideia, Parmênides desenvolve a ideia do ‘Ser’ 

permanente, através da compreensão das coisas imutáveis, sendo somente uma transformação 

aparente, como desenvolvido na pesquisa de Sousa (2007, p.40), como se segue: 

“Parmênides, reagindo violentamente, afirmando que o movimento é uma ilusão dos sentidos 

e que o “Ser” é perfeitamente “imóvel””, assim conclui-se que a vida permanece se as coisas 

mudam e as coisas continuam mudando se a vida permanece. 

Mediante esse diapasão, quando o leão perseguisse sua caça, a finalidade não seria 

a morte da presa, mas a sobrevivência do caçador e sua espécie, portanto, não poderia 

interromper o ciclo de vida daquele grupo, pois se assim o fosse, comprometeria a 

permanência de si mesmo e de sua estirpe, com o esgotamento daquela dinâmica, logo deveria 

buscar a vida para a vida.  

Por conseguinte, a caça estaria lutando pela sua sobrevivência individual, em 

detrimento da sobrevivência do leão, pois se sua vida fosse mantida, a do leão cessaria, 

porém, de maneira reflexa, ela estaria mantendo sua espécie e sustentando o ciclo da vida, 

como um todo, na mesma sinergia, no arranjo e dinâmica geral, mantendo o caçador mais 

apto, quando nem sempre prevaleceria, tornando-se a dinâmica da vida sustentável, tanto para 

o grupo dos leões, utilizando-se o suficiente para sobreviverem, como para a sua caça, lutando 

para perderem o mínimo dos seus pares, também na perpetuação dos mais aptos de sua 

espécie. 
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Em toda essa dinâmica, se os arranjos, as estruturas, os ciclos ou a fluência, 

estivessem definidos previamente, a dinâmica da vida se estabilizaria em um ponto de 

equilíbrio, entre os seus vários componentes.  

Porém, havendo o acréscimo ou o decréscimo de alguma parte, a modificação ou 

o comprometimento de algum componente, toda a dinâmica alteraria, adaptando-se ao novo 

cenário, contanto haver a manutenção do ponto de equilíbrio mínimo, para a permanência de 

toda a dinâmica, quando a perda de alguma parte pudesse ser substituída por alguma outra, ali 

inclusa, ou não sendo tão necessária, mas pela ética da vida, a biodiversidade nunca deixaria 

de ser essencial. 

Nesse sentido, na luta pela própria sobrevivência, a humanidade entendeu a 

possibilidade de controlar o limite dos seres humanos, desse modo, em resposta puderam-se 

desenvolver boas práticas no relacionamento com o meio ambiente, por boa consciência, 

como ocorre com o planejamento familiar e à maternidade, não se utilizando de insensatez, 

quando o crescimento populacional descontrolado vier a ser contra o sentido da própria 

existência do planeta, gerando-lhe ameaças pelo desequilíbrio total nas espécies, deferindo 

desse modo, a condicionante de proporção da vida, em relação a cada espécie, sempre levando 

em consideração o equilíbrio do todo. 

Nesse sentido, o homem como dominador sobre todas as espécies, poderia 

utilizar-se da natureza sem nenhuma resistência, porém, nem mesmo os seres irracionais 

comprometem os ciclos das espécies e, consequentemente, a sustentabilidade na sua 

alimentação, portanto, espera-se do ser racional o controle de suas ações e desejos pela 

capacidade de antever o desastre em seus caminhos.  

Tem-se exemplo de sabedoria por parte dos seres humanos, sobre consciência 

ambiental quando adotam-se um limite para o crescimento populacional  no art. 226, § 7º da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, como se segue: 

 

Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade 

responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada 

qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.(BRASIL, 

1988). 

 

Portanto, a defesa da vida, de modo geral, seria o controle da qualidade e 

quantidade dos seus próprios elementos, levando sempre em consideração o todo para 

considerar cada parte, devido à manifestação dos fenômenos da vida, na complexidade dos 

ecossistemas, assim, não se comprometendo toda a vida, pelo desregramento das partes 
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isoladas quando houvesse a multiplicação desmedida da espécie humana, trazendo grande 

pressão ambiental sobre o meio ambiente e os seus recursos finitos. 

Aprofundando mais no tema, a vida fluiria na transformação dos seus estados, 

utilizando-se de sua substância em cada espécie ou estado, obedecendo ao estabelecido pelo 

ser. Ela estaria na gênesis de cada matéria, arranjando-a e a estruturando para prosseguir em 

sua dinâmica de equilíbrio e controle organizacional.  

Todavia, determinadas combinações da matéria, são inóspitas à própria dinâmica 

da vida, tornando-se a grande incógnita do próprio ser, como nas Leis da Entropia, cujas 

conclusões apontam para sistemas fechados, onde a interação entre as partes produz desgaste 

natural, em forma de calor, diminuindo dia após dia o seu tempo de vida útil, fadando-se, pelo 

isolamento, à paralisia e caos do universo. 

Essa resistência repulsiva, entre energia e matéria, permanecendo isoladas, 

impediria o avanço da vida, em seu pulso fluente, tornando-se obstáculo aos ciclos da vida, 

gerando o caos ambiental, ou a permanência da morte no ser inanimado, não havendo a 

transformação da energia em matéria, ou vice-versa, pela dinâmica da vida.  

Nesse sentido, Capra preleciona sobre a superação do caos pela comunicação da 

vida nos sistemas abertos, emprestando-lhes o suficiente para sanar o déficit ambiental e 

manter o desenvolvimento e permanência do seu fluxo contínuo, como se segue em suas 

palavras: 

 

[...] os organismos vivos são sistemas abertos que não podem ser descritos pela 

termodinâmica clássica. Ele chamou esses sistemas de "abertos" porque eles 

precisam se alimentar de um contínuo fluxo de matéria e de energia extraídas do seu 

meio ambiente para permanecer vivos: O organismo não é um sistema estático 

fechado ao mundo exterior e contendo sempre os componentes idênticos; é um 

sistema aberto num estado (quase) estacionário... Onde materiais ingressam 

continuamente vindos do meio ambiente exterior, e neste são deixados materiais 

provenientes do organismo. [...] Bertalanffy adotou o termo alemão 
Fliessgleichgewicht ("equilíbrio fluente") para descrever esse estado de equilíbrio 

dinâmico. Ele reconheceu claramente que a termodinâmica clássica, que lida com 

sistemas fechados no equilíbrio ou próximos dele, não é apropriada para descrever 

sistemas abertos em estados estacionários afastados do equilíbrio. Em sistemas 

abertos, especulou Bertalanffy, a entropia (ou desordem) pode decrescer, e a 

segunda lei da termodinâmica pode não se aplicar. (CAPRA, 1996, p.67). 

 

Portanto, na interligação e interdependência da vida, há sistemas abertos, na 

interação entre energia e matéria, havendo o compartilhamento de fluidos e substâncias entre 

os sistemas, garantindo-lhes o empréstimo, para saldar a deficiência do sistema, advinda do 

desgaste natural da transformação de energia em matéria, ou vice-versa, na forma de calor, 

ocasionando-lhes à permanência e o desenvolvimento, portanto, estar equilibrado não 
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corresponde a estaticidade, mas ao dinamismo das partes quando não estão em proporções 

iguais, trocando fluídos e substâncias.  

Desse modo, o reconhecimento pelo ser consciente sobre essa interação, deveria 

lhe trazer responsabilidades e compromissos, consigo mesmo e com o seu meio, na ética do 

ser, consciente, além do ethos capitalista, prevalecente no decorrer do trabalho, como 

consciência ambiental, ultrapassando-o em desdobramentos por máximas categóricas, como 

pêndulos, para inclinação do ‘ser vivo’ a favor da vida, em contraponto aos pensamentos e 

ações nocivas à dinâmica da vida e ao meio ambiente. 

Portanto, a consciência ambiental do Período Pós-Revolução Industrial se 

apartaria de sua razão de ser, a saber; do ethos capitalista, como afirma Weber (2007, p. 63) 

da “auri sacra fames” — ‘maldita fome de ouro’, ou da ganância em considerar os seres 

humanos e outros seres vivos como meio, deixando-a para trás, procurando um novo termo 

para repousar, mudando assim a consciência ambiental. Com esse objetivo, requer-se o 

prosseguimento do trabalho sobre Bioética no próximo tópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



44 

 

 2 A BIOÉTICA E SUA APLICAÇÃO COMO NOVO PARADIGMA DE 

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

 

Como foram abordados nos tópicos anteriores pontos essenciais, quanto ao 

surgimento da ética cristã, rumo à ética protestante, de onde se originou a ética capitalista, o 

capitalismo de consumo e de massa, como discorrido no trabalho, tem-se a relação do homem 

com a natureza pela busca em sujeitar e controlar o seu meio, na luta pela dominação das suas 

forças naturais e extração dos seus recursos, tendo em vista o antropocentrismo, sendo 

necessário fazer breves considerações para ressaltar a fragilidade da visão antropocêntrica, 

pelo seu desgaste e, por fim, a sua ruptura, pois estaria fadada ao fracasso, pela insuficiência 

em se alcançar a consciência ambiental, essa, com as suas bases na sustentabilidade, estaria 

bem disposta pelo coração solidário e o controle dos desejos egoístas, por boa consciência, a 

favor de toda a vida.  

Desde os primórdios, no crescente fértil, entre os Rios Tigre, Eufrates, o Jordão e 

o Delta do Nilo, tem-se essa dinâmica, no estabelecimento da relação entre os seres vivos e o 

meio ambiente, com a participação do ‘Homo sapiens’, das tribos nômades, dos caçadores e 

coletores, desde antes de começarem a plantar e fazer os primeiros canais de irrigação, 

direcionando o plantio, quando continham a força das águas com diques e grandes barragens, 

pela condição do ser consciente.  

Ele não mudou, fazendo-se necessário voltar às origens, no tocante à observação 

da natureza como ser consciente, retirando-o detrás das suas obras e colocando-o no seu 

devido lugar, quando fazia parte da terra e do lodo, misturado em todo o ecossistema, na 

organização ali estabelecida, retornando à sua essência de ‘Homo naturae’, como descrito por 

Leite: 

 
Portanto, a cautela estende-se à frente, passo a passo do desenvolvimento 

econômico, quando o ‘Homo naturae’ (homem natureza), caminha na história, como 

no termo ‘ādām’, na Bíblia Hebraica, quando analisa os versos bíblicos, na tradição 

judaico-cristã, desse ‘pariwat’ (homem branco), que já foi vermelho. Somos todos 

feitos da terra, quando expressamos sermos filhos de Adão (do hebraico ‘אדם’ 

relacionado tanto a ‘adamá’, solo vermelho ou do barro vermelho), aquele que lavra 

cuida e preserva o jardim do Éden, comportando em seu sangue a lembrança e 

preservação da vida, a sua origem e a responsabilidade pelos seus próprios atos e a 
sua fluidez. (LEITE, 2018, p. 2). 

 

Contudo, com a dinâmica de seus grandes feitos, a natureza do Homo sapiens se 

aquiesceu, passando a tratar o mundo à sua volta como mero produto, pela percepção 

meramente utilitarista, derivando da consequência natural de sedentarização, da ampliação da 
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agricultura, da domesticação dos animais e do surgimento dos aglomerados e cidades 

próximas dos rios, como definida por Naves e Brito (2012, p 1515), como se segue: “A 

natureza foi compreendida como algo estático, com leis e diretivas imutáveis, sujeita a 

qualquer tipo de manipulação e intervenção do homem, com a crença de que se reconstruiria 

qualquer que fosse a sua ingerência”. 

Nesse sentido a relação do homem com a natureza seria antropocêntrica, pois pela 

consciência teria o domínio e sujeição da natureza, voltados para si, mediante as suas obras, 

porém não se dominaria e nem se sujeitaria à sua própria natureza, no constante fluxo dos 

desejos e concepções utilitaristas.  

Agravando e acentuando a condição do ser racional, estaria a percepção das coisas 

e a sua variação entre pessoas, quando advinda de olhares cheios de insensatez. Nesse sentido 

Saudelli (2011, p.52), mencionando Heráclito, na sua contemplação do rio, nos apresenta a 

variedade de percepções sobre o mesmo rio: “(por que) nós não podemos entrar duas vezes no 

mesmo rio. fragmento (DK B 91). (ποταμῶι γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῶι αὐτῶι)”.  

Heráclito entendia serem as mudanças certas e, instaurando esse pressuposto, não 

se poderia alcançar a verdade das coisas, iniciando-se de percepções diferentes.   

Nesse sentido, ainda assim poderia se encontrar balizas mínimas no encontro de 

percepções, na formulação da ética do ser, como substrato para a formação da consciência 

ambiental. Portanto, desde os tempos antigos, a ética seria adquirida não apenas do acúmulo 

de conhecimento, ou no aumento de sua capacidade, ciência ou técnica, mas pela boa 

disposição do coração em querer perceber, conhecer e reconhecer, na espontaneidade, como a 

vida, em toda a sua composição se manifesta, em suas multiformes eclosões.  

Em caso específico, para ilustração das distintas percepções, tem-se a construção 

da Usina de São Luiz, no Rio Tapajós, margeando a Tribo dos Mundurukus, no Pará, onde 

estavam os índios e os homens brancos, contemplando o mesmo rio, mas reconhecendo-o 

distintamente, como se segue na observação de Leite, a seguir:  

 
Nesse encontro de visões diferentes, ambos contemplam o Rio Tapajós: um o vê 

como potencial energético, almejando a permanência de um povo desbravador, do 

seu empreendedorismo econômico, um complexo sistema de necessidades, envoltas 

em uma nuvem de interesses escusos, além de qualquer equilíbrio, que porventura 

venham destoar de seus projetos, por outro lado, o outro almeja esse rio como parte 

de sua identidade, de sua história e cultura, uma condição ‘sine qua non’ para a 

permanência de seu próprio ser. (LEITE, 2018, p.3). 

 

 Portanto, dava-se a entender, pela expressão da natureza, uma linguagem própria, 

ensinada para aquele despido de seus interesses, enxergando o que o rio significaria, em uma 
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visão holística do ser humano, sobre a vida e a razão, em ambos os interesses. Nesse sentido 

tem-se breve consideração de Moraes: 

 

[...] Já não mais existe separatividade, inércia ou passividade neste mundo. Tudo 

está relacionado, conectado e em renovação contínua. O todo é a coisa fundamental 

e todas as propriedades fluem de suas relações. Esta visão nos leva a compreender o 

mundo físico como uma rede de relações e não mais como uma entidade 

fragmentada (CAPRA, 1997, apud MORAES, 2007, p. 11). 

 

Ali deveriam se unir as duas visões, na forma de um alinhamento único, 

acompanhando cada parte e componente pela fluência do ser, observando-os no envolvimento 

de suas funções, percorrendo as estruturas já estabelecidas, em toda a interação e dinâmica da 

vida, cabendo ao homem considerar o seu discurso e o seu ensinamento, como se segue no 

livro de Jó, na Bíblia Sagrada (2010, Jó 12; 7-10, p. 636): “Pergunte, porém, aos animais, e 

eles o ensinarão, ou às aves do céu, e elas contarão a você; fale com a terra, e ela o instruirá, 

deixe que os peixes do mar o informem”. 

Seguindo na linha do trabalho feito, sobre a Era Pós-Revolução Industrial, da 

mesma forma, eles olharam com o véu do antropocentrismo (impregnado na cultura, ética 

religião, valores, ideais, costumes), sobre seus rostos, mesmo que contemplassem o mesmo 

cenário. Portanto, se ambos almejassem a vida, como finalidade a se alcançar, eles 

reconheceriam as suas diferenças e adequariam os seus projetos, em prol de toda a vida, em 

cada compreensão.  

Nesse sentido, Capra adverte sobre a impossibilidade de entender a dinâmica da 

vida, pela perspectiva humana, se não considerá-la como um fenômeno complexo, interligado 

e interdependente, na realidade de cada ente vivo:  

 

Essa nova abordagem da ciência levanta de imediato uma importante questão. Se 

tudo está conectado com tudo o mais, como podemos esperar entender alguma 

coisa? Uma vez que todos os fenômenos naturais estão, em última análise, 

interconectados, para explicar qualquer um deles precisamos entender todos os 

outros, o que é obviamente impossível. (CAPRA, 1996, p.48). 

 

Dessa mesma forma, a ética protestante ateve-se na incontinência dos desejos 

sobre a razão, quando preferiu mais as riquezas, em detrimento do meio ambiente saudável, 

não contemplando além de sua compreensão e seus interesses, denotando-se que a consciência 

ambiental somente será formada quando a consciência, de como proceder, dominar os desejos 

fúteis e mesquinhos, desenvolvendo os desejos atinentes à vida permanente, priorizando-os e 

relacionando-os aos níveis e limites pré-estabelecidos pela razão, para preservação e 

manutenção da fluência da vida. 
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Nesse empeço extraído na obra de Weber, afere-se a mudança de finalidade, dos 

pensamentos e ações, em relação à vida e toda a sua dinâmica, para os desejos desenfreados 

pelo lucro e riquezas, como se segue: 

 

[...] a ideia do dever que tem o indivíduo de se interessar pelo aumento de suas 

posses como um fim em si mesmo. [Com efeito: aqui não se prega simplesmente 

uma técnica de vida, mas uma “ética” peculiar cuja violação não é tratada apenas 

como desatino, mas como uma espécie de falta com o dever: isso, antes de tudo, é a 

essência da coisa. O que se ensina aqui não é apenas “perspicácia nos negócios” — 

algo que de resto se encontra com bastante frequência, mas é um ethos que se 

expressa, e é precisamente nesta qualidade que ele nos interessa.] (WEBER, 2007, p. 

44). 

 

Na mesma linha, têm-se as palavras de Hans Jonas (2006, p. 35): “a significação 

ética dizia respeito ao relacionamento direito de homem com homem, inclusive o de cada 

homem consigo mesmo, toda ética tradicional é antropocêntrica”. 

Por conseguinte, para a elaboração do tema e a formulação da hipótese, julgou-se 

necessário ir além daquilo já posto, fazendo-se a junção de todas as éticas em um termo 

comum, a ambos os conceitos, incorporando o ethos grego e a ética cristã, bem como a ética 

protestante, rumo à consciência ambiental, na busca do molde mais adequado, almejando-se, 

para o desenvolvimento do trabalho, as percepções biocêntricas da ética, em relação à 

humanidade e o seu meio. 

Nesse epílogo, tem-se o trabalho desenvolvido pelo Teólogo Protestante Fritz Jahr 

(1895 – 1953), resgatando as características perdidas do Cristianismo pela Reforma 

Protestante, como por ironia do destino, em torno do trabalho proposto no desenvolvimento 

do tema, pois se entendeu originar-se a ética capitalista na ética protestante, assim, voltou-se a 

encontrar na ética protestante a inauguração de um novo tempo teórico, ocorrido por volta de 

1927, na Alemanha, como apresentado por Pessini, a seguir:  

 

Fato histórico, nesse sentido, foi o lançamento do livro Fritz Jahr and the 

foundations of global bioethics: the future of integrative bioethics, divulgado no 8.º 
Congresso Internacional de Bioética Clínica, realizado em São Paulo (16-

19/5/2012). Não sem uma pontinha de ironia, seu folder de divulgação traz a 

assertiva: Você sabe quem inventou ‘bioética’? Não, não os americanos. Foi Fritz 

Jahr, um pastor de Halle an der Saale. Em 1927, ele se contrapôs criticamente ao 

imperativo categórico de Kant com o seu imperativo bioético: ‘respeite todos os 

seres vivos como um fim em si mesmo e trate-os como tal, se possível’. 

(PESSINI, 2013, p. 10) grifo nosso. 

 

Assim, tem-se a inauguração de um novo marco teórico para o desenvolvimento 

da consciência ambiental, com a apresentação e formulação do conceito de Bioética, em Halle 

(Saale), por Fritz Jahr: 
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Da Biopsicologia à Bioética só um passo é necessário: a aceitação de obrigações 

morais a todos os seres vivos, não só em relação aos seres humanos. Por qualquer 

meio, Bioética não é objetivamente uma descoberta do presente. Um interessante 

exemplo do passado é a imagem de São Francisco de Assis (1182-1226), que, com 

seu grande amor pelos animais e congratulando-se com a sua simpatia por todos os 

seres vivos, foi um precursor da exaltação de Rousseau da natureza séculos mais 

tarde. (JAHR, 1927, p. 21) 9. 

  

Não há um consenso sobre a origem do termo Bioética, em Fritz Jahr (1927), mas 

segundo vários autores, como Hoss, antes de Potter (1970), a terminologia ‘Bioética’, já havia 

sido apresentada, como se segue em suas palavras, no seguinte trecho: 

 
Fritz Jahr definiu, nos anos 20, o conceito “bioético” num sentido amplo. Na 

verdade, como ensinamento das obrigações éticas não somente em relação ao ser 

humano, mas também em relação a todos os seres vivos, afirmado no imperativo 

bioético formulado por ele: “respeita todo ser vivo essencialmente como um fim 

em si mesmo e trata-o, se possível, como tal” A terminologia “Bio-Ethik” 

(Bioética) foi delineada, no contexto do Imperativo Bioético, já em 1926, no 

periódico “Die Mittelschule”. Segundo pesquisas feitas até então, acreditava-se que 

o termo “Bio-Ethik” (Bioética) teria sido usado pela primeira vez em 1927, também 

no contexto da apresentação de uma exigência ética, na revista “Kosmos”. Um novo 

artigo trata do tema do Imperativo Bioético em 1928, no periódico “Ethik. 

Sexualund Gesellschaftsethik”. (HOSS, 2013, p. 84) grifo nosso. 

 

Embora o termo ‘Bioética’ pudesse ter sido apresentado originalmente, em 1927, 

por Fritz Jahr, a partir de1970, no trabalho de Potter (1995, p.186) houve sua projeção e 

compreensão em âmbito global, apresentando as finalidades e objetivos sobre a Bioética, 

cunhando a interpretação original sobre a ciência da sobrevivência, como se segue: “a 

Bioética foi proposta originalmente em 1970 como a “ciência da sobrevivência” que utilizaria 

a ciência e as humanidades”. 

Tal-qualmente ao anseio mundial, diante do problema ambiental a níveis globais, 

a Bioética visaria estabelecer um ponto de partida a todos os povos, partindo dos ideais 

comuns e gerais, para poder-se avançar em termos transfronteiriços e transdisciplinares, 

reconhecidos por todas as sociedades, tendo em vista a reprodução de conceitos para alcançar 

todos os povos. 

O objetivo seria o reconhecimento onde fossem ensinados e aplicados, de maneira 

geral, trazendo valores e ideais universais, enquanto devessem ser simultaneamente 

específicos, para poderem ser pensados em conjunto à comunidade local, para o 

                                                             
9 Tradução de Carlos Roberto Fernandes (2009): “Der Bioethik Biopsicologia nur ein Schritt ist erforderlich, der 

Akzeptanz der moralischen Verpflichtungen gegenüber allen Lebewesen, nicht nur für den Menschen. Mit allen 

Mitteln, die Bioethik ist nicht ein Ziel von dieser Entdeckung. Ein interessantes Beispiel der Vergangenheit ist 

das Bild des heiligen Franziskus von Assisi (1182-1226), der mit seiner großen Liebe für Tiere und begrüßt sein 

Mitgefühl für alle Lebewesen, war ein Vorläufer von Rousseau's Verherrlichung der Natur Jahrhunderte später”. 

(JAHR,1927, p.21). 



49 

 

aperfeiçoamento de técnicas e práticas adequadas às necessidades regionais, pois 

demandariam a aceitação e o respeito das individualidades e da natureza com um todo.  

Por esse ângulo, têm-se as considerações de Naves e Reis (2016, p.19). Eles 

identificaram a popularização do termo ‘Bioética’, a partir da obra do oncologista 

estadunidense Van Rensselaer Potter, sob o título “Bioethic: Bridge On The Future”, 

‘Bioética Uma Ponte Para o Futuro’, assinalando sua ampliação a níveis globais, em um 

sistema aberto de valores, para a fusão de ideais mundiais, de preservação e defesa da vida, 

orientando as pesquisas a partir dos imperativos categóricos de Kant, generalizando-o aos 

limites vida como um todo. Por essa lógica, Potter rememorou o caminho que percorreu, 

quando tentou responder à pergunta sobre ‘que tipo de futuro que nós teremos’ ou se ‘a 

humanidade teria outra opção’, como se segue nas suas palavras: 

 

O que me interessava naquele momento, quando tinha 51 anos, era o 

questionamento do progresso e para onde a cultura ocidental estava levando todos os 

avanços materialistas próprios da ciência e da tecnologia. Expressei minhas ideias 

do que, segundo meu ponto de vista, se transformou na missão da bioética: uma 

tentativa de responder a pergunta frente à humanidade: que tipo de futuro nós 

teremos? E temos alguma opção? Por conseguinte, a bioética transformou-se numa 

visão que exigia uma disciplina que guiasse a humanidade como uma ‘ponte para o 

futuro (POTTER, 1998, p.6). 

 

Partindo desses pressupostos, tendo em vista o resgate do ethos grego e da ética 

cristã, que já foram desenvolvidos no decorrer da proposta encampada, ambos os conceitos 

seriam incorporados na hipótese, pela Bioética, se sobressaindo de maneira excelsa, 

prosseguindo para além de compartimentos fechados, pois pela vantagem de ser um sistema 

aberto de valores, agregaria as diferentes éticas mundiais em torno da vida.  

Na mesma linha, Naves e Reis defendem a transdisciplinaridade da Bioética, nos 

vários ramos de estudo das ciências, denotando-lhe caráter prático, por ações objetivas, como 

se segue:  

 

Não se trata, pois, de uma nova ética apenas, pelo menos não no modelo de ética que 

preponderou por muito tempo, mas uma ética da ação. Há uma funcionalidade 

prática na bioética que a distingue de muitas teorias éticas. Talvez seja mesmo um 

resgate da proposta de Aristóteles e da Ética Cristã. (NAVES; REIS, 2016, p. 

24) grifo nosso.  

 

Mediante esses anseios mundiais, dentro da temática apresentada, propõe-se a 

hipótese de considerar ‘a Bioética como consciência ambiental’, recortada do tema principal, 

para o seu desenvolvimento, nesse capítulo, abordando as relações humanas com a natureza, 

desde aspectos gerais na macroeconomia, na formulação de conceitos abstratos à concretude 
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da preservação da vida, pela aplicação da microeconomia pelo cidadão consciente, denotando-

se ser a ascensão da vida mais excelente, em relação à corrupção da morte, dessa forma, a 

permanência ser melhor, se comparada à extinção.  

Nesse sentido tem-se o conceito de Bioética apresentado por Naves e Reis (2016, 

p. 24), como: “A Bioética é a disciplina que estuda os aspectos éticos das práticas 

profissionais das Geociências, Ciências Biológicas, Ciências Humanas e Ciências da Saúde 

sobre organismos vivos, humanos e não humanos, e seus impactos sobre os ecossistemas”.  

Logo, ela seria o núcleo apropriado para juntar em um só ponto, em comum, a defesa da vida, 

reunindo as ciências e as humanidades, para a formação da consciência ambiental, já que a 

defesa da vida é corolário mundial. 

Conforme nos apresenta Naves e Sá (2015, p. 36), no relatório de Belmont, em 

1978, elaborado pela comissão dos Estados Unidos, foram apresentados os três mais 

importantes princípios que regem a Bioética, a saber; “Princípio da Beneficência, da 

Autonomia e o da Justiça”. 

Nas palavras de Fabriz (2003, p. 108), pelo Princípio da Beneficência, deve-se 

“prezar por seguir o bem”, quanto à normatização jurídica, ou na aplicação de qualquer 

procedimento, sobre a ética humana.  

Quanto ao Princípio da Autonomia, Maria Helena Diniz (2009, p. 14) nos ensina 

que “autonomia seria a capacidade de atuar com conhecimento de causa e sem qualquer 

coação ou influência externa”, entendendo-se que esse princípio tem como enfoque, a 

emancipação do indivíduo pela sua consciência, no balanceamento dos vários fatores, em 

função da vida.   

No tocante ao Princípio da Justiça, Naves e Sá (2015, p.37-38), expõem que, tanto 

na aplicação dos meios, como os fins, dever-se-ia prezar pela maximização dos benefícios 

com o mínimo de custos, abrangendo a imparcialidade na distribuição dos riscos e benefícios, 

tendo em vista a igualdade material, portanto, buscando-se alcançar o maior grau de 

benefícios de maneira equânime.     

 À vista disso, a Bioética, quanto ao conteúdo, como novo paradigma, abordaria 

vários pontos comuns às diferentes religiões, culturas, valores, ideais e desejos, sendo núcleo 

agregador, para a aplicação dos princípios diversos de diferentes áreas e disciplinas na 

ciência, tendo em vista o equilíbrio ambiental, o bem-estar social, na união global.  

Quanto à forma, a Bioética seria imparcial, diante dos partidarismos e crenças das 

religiões, ou dos ideais de diferentes povos e culturas, ou até mesmo dentro das ciências em 

suas várias ramificações, pois seria a forma de convergi-los à defesa da vida, sendo razoável, 



51 

 

como novo paradigma, pois englobaria em um só ponto de equilíbrio, o conteúdo das várias 

dimensões do relacionamento do homem em sociedade e o seu meio, para determinar a 

estrutura da consciência ambiental, condicionando-a, à defesa da vida como um todo, tendo 

como finalidade a sua preservação, como Potter (1994, p. 8) aponta: “A ciência e a religião 

devem partilhar da mesma busca em relação à sobrevivência global”. 

A Bioética, tendo como objetivo, a defesa da vida, à finalidade maior a se 

alcançar, a saber; o último estado do bem-estar social e o equilíbrio do planeta, abordaria a 

relação intrínseca do ser humano com o meio ambiente, ao qual ele está inserido, juntamente 

com as outras diferentes formas de vida, para proporcionar alternativas à permanência, sendo-

lhe necessária a junção de toda a humanidade em uma só inclinação rumo à consciência 

ambiental. Nesse Sentido Naves e Reis, expõem concisamente o projeto de conhecimento 

comum, como se segue: 

 

O pensamento complexo, requerido pela bioética, é, necessariamente, 

transdisciplinar e faz com que os diversos conhecimentos colaborem entre si em um 

projeto de conhecimento comum, mas também com que o modo de pensamento 

organizador permeie todas as disciplinas a fim de conferir unidade a elas. Não se 

trata da simples soma das partes, mas de uma interação entre os elementos, o que 

exige que o conhecimento jurídico não apenas considere a posição de outras 

ciências, mas se integre a elas de modo a formar um todo único. Dessa forma, a 

Bioética Global engloba várias dimensões e realidades, mas não como uma soma e 

sim como uma unidade funcional que nasce das interações entre todas essas 

dimensões e realidades como um projeto reflexivo, mas também pragmático, posto 

que não caiba renunciar ao importante papel de instrumento de tomada de decisão. 
(NAVES; REIS, 2016, p. 27). 

 

Por conseguinte, essa abordagem seria de maneira sui generis, pois teria o ser 

humano como o único ser vivo consciente, na análise ética, mas direcionado à vida, no estado 

da natureza, capaz de reconhecê-la como tal, percebendo os defeitos, limitações e virtudes, 

dos comportamentos nos componentes da vida, na natureza e nos seres humanos, pelos quais 

se reconhece o estado das coisas e a dinâmica da vida, estabelecendo a direção em torno de 

práticas sustentáveis e do planejamento de suas ações rumo à sustentabilidade para prestar 

bons SAs à natureza.  

Nesse sentido, Froehlich (2014, p. 165) pontua: “Portanto, é consensual que deve 

haver inter-relações entre as dimensões e que indicadores que ficam restritos a apenas uma 

dimensão não refletem a sustentabilidade”. 

Desse modo, a Bioética como consciência ambiental, poderia consistir em ter-se 

percepção, sabendo o que deveria ser feito, utilizando-se da finalidade de preservação da vida 
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e todos os seus meios, como limite e molde para aplicação do conteúdo trazido pela interação 

e sinergia do indivíduo no meio ambiente. 

Por essa perspectiva, Potter (1995, p.186), fazendo referência a Kennedy expõe: 

"porque somos todos membros de uma cidadania mundial, também precisamos nos equipar 

com um sistema de ética, um senso de justiça e um senso de proporção”. 

Prosseguindo no raciocínio, o significado da Bioética, como ética da vida, ou o 

seu conteúdo, teria a finalidade de preservação da vida e todos os seus meios, sendo 

considerada quanto à forma de organizar a estrutura da consciência ambiental. Essa 

finalidade, portanto, seria utilizada como forma de organização dessa estrutura, dispondo cada 

parte em seu devido lugar e condicionando o conteúdo da estrutura, nos limites da moldura, 

da finalidade proposta. 

Estar consciente, por conseguinte, seria estar ciente, ter a percepção, conhecer, 

reconhecer e saber como proceder, utilizando-se de sua estrutura, na junção dos costumes, 

crenças, valores, ideais ciências, habilidades, talentos, técnicas, portanto, em síntese, na ação 

e reação simultâneas do indivíduo em seu meio.  Desse modo, o conteúdo extraído da 

estrutura da consciência seria dado pela finalidade da Bioética, a saber; a preservação da vida.  

Nesses termos, tem-se a superação do antropocentrismo clássico e do mitigado, 

definidos por Naves e Reis como: 

 

A ética antropocêntrica clássica teve seu nascimento no movimento racionalista, 

iniciado com o Humanismo moderno, e foi responsável por uma transformação na 

postura do homem em relação à natureza. De integrante do meio ambiente, o ser 

humano passou a se colocar como parte externa ao meio, a que ele domina e 

submete. Assume, pois o papel de único sujeito moral em virtude de ser considerado 
como o único possuidor de razão, vontade livre e linguagem. Em análise 

semelhante, o antropocentrismo clássico não impõe deveres morais ao homem em 

relação ao meio ambiente. Seus deveres morais estão voltados a si mesmo e seus 

semelhantes. Já o antropocentrismo mitigado reconhece a existência de deveres 

humanos para com o meio ambiente, ainda que indiretos ou voltados a proteção de 

gerações humanas futuras. Pelo antropocentrismo mitigado, a intervenção humana 

deve-se fazer por meio de critérios que definam limites e responsabilidades. O foco 

continua sendo o homem, já que a natureza deve receber proteção em razão de sua 

importância para o homem e suas necessidades, mas ao reconhecimento de que isso 

deve ser fazer dentro de certo equilíbrio (NAVES; REIS, 2016, p. 290). 

 

Superado o antropocentrismo, tem-se a abordagem do biocentrismo em suas 

várias correntes da Macrobioética, definidas por Naves e Reis (2016, p.30) em três principais 

subcategorias, a saber; “Biocentrismo Mitigado, Ecocentrismo, e a Ecologia Profunda”. 

O biocentrismo mitigado tem como um de seus principais defensores, Paul Taylor 

(2011), considerando todos os seres vivos como seres teleológicos, em análise holística, 

quanto à abordagem, destacando quatro princípios, a saber; da não maleficência (prevenir o 
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dano e promover o bem), não interferência (na vida privada pessoal ou familiar), da fidelidade 

e da justiça retributiva (tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais). 

Nessa linha teórica, já se percebe a mudança brusca de concepção sobre a vida, 

galgando grande avanço em sua compreensão, em relação à natureza, tendo por base a justiça 

com fim em si mesmo, seguindo na mesma linha do trabalho, como nas palavras de Taylor 

(1998, p.72): “obrigações morais, prima fácie, as plantas selvagens e animais, eles mesmos, 

percebidos como membros da comunidade biótica da terra”.  

No entanto, no tocante às suas peculiaridades e singularidades, os seres humanos 

são inigualáveis pela racionalidade, não devendo ser menosprezados ou reduzidos aos seres 

irracionais, pois o recorte temático, desenvolvido no trabalho, os iguala apenas no tocante à 

vida, com fim em si mesmo, portanto, incorporar-se-á esse termo, mas de forma 

complementar, pelos seus pontos faltosos, sanados pelo paradigma da Bioética, no decorrer do 

trabalho.  

Naves e Reis (2016, p.32) esclarecem que o Ecocentrismo tem por principal 

característica a utilização da holística como ferramenta para abordagem da natureza, 

fundamentando-se na Ecologia. Seu principal expoente é “Aldo Leopold (1989)” e uma de 

suas principais obras é a “A Sand County Almanac”, escrita em 1949, inclui a Terra, sua 

matéria e toda a sua dinâmica, na consideração da ética, levando em consideração a simpatia, 

separando as condutas sociais das antissociais.   

Porém, como os sistemas, ecossistemas e a biosfera são aspectos formais, 

podendo ser considerados como a roupagem da vida, julga-se pertinente considerá-la como 

parte incompleta do conjunto maior da Bioética, que trata mais precisamente do conteúdo 

‘vida’, como sustentáculo de todos os outros princípios e valores.  

Na terceira e última subcategoria do biocentrismo, tem-se a Ecologia profunda, do 

teórico Junge (2010, 129-146), citado por Naves e Reis (2016, p.33), deslocando-se o 

entendimento do “‘egoico’ (do ‘ego’, o eu da cada um) para o ‘ecoico’ (‘eco’, de casa)”, deste 

modo, a hipótese formulada para o desenvolvimento do trabalho requereu o recorte de um 

todo maior, defendido na proposta do presente trabalho, a saber; a vida multiforme e toda a 

sua composição, incorporando também essa teoria. 

Junge (2010, p. 80) mais se aproxima no entendimento desenvolvido em torno da 

temática, pois considera a natureza como “matriz da vida”, sendo-lhe dado o direito de ser 

protegida, advindo dessa circunstância, porém, faltando-lhe a concentração no núcleo da vida 

para desenvolver-se como direito em si mesma. 
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Nesse sentido, considerando a vida em toda a sua dimensão e existência, pela 

proposta para o desenvolvimento da temática até aqui trilhada, para melhor compreensão, 

expõe-se de maneira figurativa, a comparação da vida como o núcleo da Terra, em toda a sua 

dinâmica de fluidos derretidos. Eles atraem, dão sustentação e forma às outras camadas, 

quando na consolidação e sedimentação de sua matéria.  

Por esta compreensão, a vida seria a origem e transformação da energia em 

matéria e calor, de dentro para fora, formando e percorrendo suas estruturas e arranjos, 

garantindo-lhes harmonia e sinergia, por suas condicionantes de permanência. 

Por conseguinte, as teorias de preservação, permanência e relacionamento, do 

homem e o seu meio, deveriam partir do pressuposto da vida, como núcleo fundante, 

proporcionando o movimento dos sentidos, em torno da condição do ser vivo, para 

acompanhamento e compreensão dos seus desdobramentos e toda sua dinâmica. 

Desse modo, gerar-lhes-ia e lhes daria entendimento, sobre todas as espécies e 

finalidades, lhes proporcionando o giro e a fusão, em si mesma, de todos os aspectos atinentes 

à vida, proporcionando a existência do próprio ser único, porém interligado e interdependente 

às partes, agregando-lhes ao seu núcleo fundamental, pela busca do bem-estar socioambiental 

e a busca pela felicidade, a saída e chegada de todo pensamento.  

Portanto, o ponto de equilíbrio do meio ambiente, tão apetecido pela multidão de 

pensadores, seria a vida em toda a sua dinâmica. 

 

2.1 A Bioética como mudança de paradigma 

 

Depois desta breve introdução, constatou-se no decorrer do trabalho até aqui 

realizado, ser a consciência humana na formação do mundo globalizado, antropocêntrica, não 

se levando em consideração o biocentrismo. Esse seria capaz de reter os pontos negativos do 

espírito capitalista, pela mudança de consciência ambiental, tendo em vista a observância da 

realidade, de maneira holística, inter-relacionando-a a consciência humana ambiental, com a 

finalidade de contenção das desigualdades sociais e a degradação do meio ambiente, pela 

ética da vida, como apresentado por Capra, na seguinte exposição: 

 

Já não mais existe separatividade, inércia ou passividade neste mundo. Tudo está 
relacionado, conectado e em renovação contínua. O todo é a coisa fundamental e 

todas as propriedades fluem de suas relações. Esta visão nos leva a compreender o 

mundo físico como uma rede de relações e não mais como uma entidade 

fragmentada (CAPRA, 1997). 
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Com a mudança desse entendimento, reconhecendo a capacidade das ações 

humanas de mudar os fenômenos naturais e alterar a dinâmica da vida na natureza, o homem 

deveria romper com o antigo paradigma, atendo-se à análise dos ecossistemas, dos ciclos e da 

interação da vida, notando a interdependência e sequências de fases nesses sistemas, em uma 

teia formada por vários componentes, ajustados pelo equilíbrio natural. 

Disto se denotaria a luta da natureza pela sobrevivência, na sinergia em um ponto 

comum à vida, devendo-se unir à razão a consciência ambiental do seu meio, com tantos 

outros seres vivos, fazendo parte de um todo maior, interconectado e dependente de toda a 

estrutura, não mais se orbitando em torno do homem e de sua razão, devendo se apartar do 

paradigma tradicional. Nesse sentido explana Moraes, como se segue: 

 

Em resumo, o paradigma tradicional baseava-se no conhecimento “objetivo” obtido 

pela experimentação e na observação controlada, buscando o critério de verdade na 

experimentação (sensação) e na lógica matemática (razão). Esta visão deu origem a 

duas correntes filosóficas importantes: o racionalismo e o empirismo. Foi o período 

do primado da razão, onde a essência do ser estava na deusa razão e através da 

racionalidade atingia-se a verdade e solucionavam-se os problemas. Acreditava-se 
que todo pensamento lógico era verdadeiro. (MORAES, 2007, p. 6). 

 

Mesmo havendo relutância por parte dos cientistas, em admitir a servidão de suas 

ações, pensamentos e orientações, enraizadas no antropocentrismo, de maneira até mesmo 

inconsciente, o ritmo de destruição contra a natureza foi potencializado pela ciência e 

tecnologia. 

É possível constatar na atualidade o poder destrutivo do homem, sendo-lhe 

possível, pela sua capacidade, a destruição do planeta (como apresentada pela teoria do 

‘inverno nuclear’ 10), ou se ainda restassem sobrevivente, os vivos teriam inveja dos mortos, 

quando pelo apertar de apenas um botão, ou uma decisão errada tomada, ocorresse em cada 

decisão, a contribuição para a extinção das espécies e a morte dos seres vivos.  

Nesse sentido Almeida-Filho (1992, p. 94) expõe: “Por mais que os cientistas 

insistam em que constroem uma value-free Science (ciência sem valor), Kuhn diz que isto não 

ocorre que a prática científica se baseia em valores bastante enraizados e em normas bem 

definidas, apesar de não ditas”. 

                                                             
10 “Em 1963, John Kennedy contou em um discurso o que aconteceria se houvesse um conflito nuclear. “Poderia 

matar 300 milhões de americanos, europeus e russos, assim como inúmeros outros”. Os sobreviventes, como 

disse o presidente Kruschev, invejariam os mortos. Pois eles herdariam um mundo devastado por explosões, 

veneno e fogo, cujos horrores hoje nem sequer somos capazes de imaginar. Segundo a teoria do “inverno 

nuclear”, criada nos anos 1980, as explosões levantariam nuvens de poeira e material radioativo. O material 

bloquearia a luz do sol e poderia causar a extinção da vida no planeta”. (TEIXEIRA et al., 2012. p. 3). 
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O contato do homem com a natureza está se tornando cada vez mais destrutivo, 

demandando um repensar em suas ações, por meio do desenvolvimento da consciência 

ambiental, reconhecendo a vida na natureza, não mais podendo ser considerada como um 

amontoado de substâncias químicas, produtos ou riquezas, à sua disposição, deixando de ser 

presa do paradigma antropocêntrico, que relutaria em governá-la por leis e princípios alheios 

ao seu funcionamento e sua dinâmica. Segue as suas palavras de Richard Gerber, apontando a 

direção no sentido da vida como ponto central para a compreensão da natureza:  

 

[...] todos os organismos dependem de uma força Sutil e Vital que cria uma sinergia 

graças a uma singular organização estrutural dos componentes moleculares por 

causa dessa energia no organismo é mais do que a soma das partes a força vital 

organiza os sistemas vivos e constantemente renova e constrói os seus veículos 

celulares de expressão Isto é que diferencia os sistemas vivos dos não vivos e as 

pessoas das Máquinas (GERBER, 2007, p.34). 

 

A força vital encontra-se sempre organizando os sistemas, renovando e 

reconstruindo seus arranjos e estruturas, formando-se ciclos, fluxos e sistemas, pela vida neles 

operando, sendo-lhes o motivo de sua existência.  

Portanto, o contrário da vida é a morte e, quando a vida cessa, ocorre a 

decomposição do organismo vivo, fadando-se aquelas estruturas organizadas a se esvaírem 

em um amontoado de substâncias químicas desorganizadas.  

Porém, em sentido contrário, pela visão antropocêntrica, o seu empenho não seria 

pela preservação da vida, com fim em si mesmo, mas o homem com fim em si mesmo, tendo 

a vida como meio, para esse fim, desprezando a vida como um todo, desconsiderando a 

realidade da preservação e defesa de sua própria espécie, intrínseca ao centro de preservação 

da vida e toda a sua biodiversidade.  

De igual modo, esse modelo tenderia a governar o grupo de estudiosos, os 

arrastando aos jogos de interesse e desejos do homem racional, considerando-o como o centro 

de tudo. Nessa mesma linha Kuhn (1990, p.224) traz a seguinte advertência: “Um paradigma 

governa, em primeiro lugar, não um objeto de estudo, mas um grupo de praticantes da ciência. 

Qualquer estudo de pesquisas orientadas por paradigma, ou que levem à destruição de 

paradigma, deve começar pela localização do grupo ou grupos responsáveis”. 

Portanto, a mudança de paradigma começaria pelo grupo de estudiosos, alçando 

voo rumo à consciência ambiental, em cada indivíduo, quando combatessem os seus próprios 

desejos e refletissem os seus ideais, de maneira isenta e ilibada, reconhecendo a vida e todas 

as suas multiformes manifestações, na biodiversidade dos seres vivos, como centro de tudo. 

Por essa ótica, têm-se as divisões nos estudos do termo paradigma, como explana Almeida-

Filho, no seguinte trecho: 



57 

 

 

A Estrutura das Revoluções Científicas, de Kuhn (1990), expõe basicamente três 
sentidos para o termo paradigma. O primeiro, próximo da concepção adotada pelo 

senso comum, faz referência a um padrão ou modelo a ser seguido. O segundo, 

considerado categoria epistemológica fundamental, constitui um instrumento de 

trabalho para o cientista, possibilitando-o organizar o raciocínio, selecionar questões 

e fundamentar explicações em construções lógicas. O terceiro e último sentido 

emerge do que se pode chamar de visão de mundo, segundo a qual o paradigma é 

composto por elementos formais e de conteúdo, caracterizada basicamente por 

generalizações simbólicas, desenhos de modelos heurísticos ou ontológicos e valores 

compartilhados por uma determinada comunidade científica (ALMEIDA-FILHO, 

1992, p. 94). 

 

Consoante a essa ideia, as relações humanas com o seu meio, demandariam outra 

forma de abordagem, quanto à crise ambiental, requerendo a mudança e quebra de paradigma, 

para o encontro das nações, já que os ideais de preservação ambiental e desenvolvimento 

sustentável, pautados no antropocentrismo, tenderiam ao fracasso, necessitando de uma 

ruptura, para alcançar novo entendimento diante da problemática, cujas soluções já não 

encontram mais respaldo na matriz teórica do antropocentrismo. Nesse sentido Moraes 

preleciona:  

 

Ruptura significa rompimento, suspensão ou corte. Trata-se de uma cisão, de uma 

transformação na forma de compreender as coisas. A ruptura de um paradigma 

ocorre a partir da existência de um conjunto de problemas, cujas soluções já não se 

encontram no horizonte de determinado campo teórico, dando origem a anomalias 

ameaçadoras da construção científica. Um repensar sobre o assunto passa a ser 

requerido. Novos debates, novas ideias, articulações, buscas e reconstruções passam 

a acontecer a partir de novos fundamentos. (MORAES, 2007, p. 9). 

 

Nesse contexto, a essência do ser já não mais poderia se encontrar na razão, pela 

perspectiva do observador, mas no reconhecimento, em uma análise holística, da consciência 

de estar inserido em um todo maior, encontrando-se a essência do ser na dinâmica da vida, na 

manifestação de cada parte, de um todo indiviso, devendo incorrer na ruptura da consciência e 

na quebra de paradigma, como se segue , nas palavras de Moraes: 

 

Quais foram os aspectos mais relevantes decorrentes desta nova maneira de 

compreender a realidade? Numa visão sintética, dentre eles, destaca-se a 

necessidade de olhar o mundo como um todo indiviso, no qual todas as partes do 

universo se fundem, incluindo o observador e seus instrumentos. Observador, objeto 

observado e processo de observação constituem uma totalidade indivisa, em 

movimento fluente, caracterizando o efetivo estado das coisas. A totalidade é o 

ponto vital de qualquer paradigma que surge a partir dessas ideias. Se há movimento 

de energia, total e ininterrupto, todos os fenômenos não podem ser separados uns 

dos outros e, portanto, não existe a fragmentação e a separatividade que o modelo 

mecanicista pregava. É o pensamento do homem que fragmenta sua realidade. 
(MORAES, 2007, p. 11). 
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Nesse sentido, seria necessária a compreensão do conceito de paradigma para 

alçar a hipótese da defesa da vida, pela Bioética como consciência ambiental, como se tem na 

definição do seu conceito por Vasconcellos, a seguir: 

 

[...] Definindo os paradigmas do grego ‘paradeigma’ igual modelo-padrão como 

conjuntos de regras e regulamentos esse vídeo mostra que além de estabelecer em 

limites como fazem gerar os padrões de comportamento essas regras e esses 

regulamentos vão nos dizer como ter sucesso na solução de situações problemas 

dentro desses limites. (VASCONCELLOS, 2008, p.30). 

 

Portanto, alinhando-se ao conceito de Kuhn (1991, p.13) definindo-o como: “as 

realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 

problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência”. 

O conceito de paradigma condicionaria o seu significado à solução dos problemas, 

não sendo necessário remover inteiramente todo o conteúdo do paradigma tradicional, 

podendo aproveitar o que dele for útil para dar resposta à problemática. Nesse sentido segue 

as palavras de Kuhn (2003, p. 214): “o novo paradigma deve garantir a preservação de uma 

parte relativamente grande da capacidade objetiva de resolver problemas”.  

Portanto, entendendo-se com o trabalho desenvolvido no decorrer desta 

dissertação, a necessidade de substituição do ponto específico, a saber; o antropocentrismo, 

tendo em vista o fim maior de preservação e proteção da natureza, ultrapassando o 

entendimento de considerar a natureza apenas como fonte de recursos (capital, riquezas ou 

produtos) para a presente e futuras gerações, julga-se necessário estabelecer o biocentrismo 

como fundamento e núcleo fundante, ao novo paradigma da Bioética como consciência 

ambiental. 

Nesse sentido, extraiu-se do trabalho, a opção mais adequada às percepções éticas 

de todos os povos, a compreensão desenvolvida pelo biocentrismo, pois a vida é o ponto 

comum que poderia unir a humanidade, tendo em vista a análise holística de conteúdo e 

forma, bem como de princípios e conceitos de aceitação universal. Seria uma mudança de 

paradigma? 

Portanto, tendo em vista a busca por essa consciência ambiental, serão analisados 

os embriões da consciência ambiental, sob a perspectiva da Bioética, como mudança de 

paradigma, julgando-se necessário remover o invólucro do antropocentrismo, das várias 

estruturas fundantes da consciência, ligando-os em um só compartimento, comum a toda 

humanidade, com valor universal, a saber; a vida, atraindo o conteúdo dos ideais, crenças, 

valores, culturas, ciências e técnicas, de todos os povos, para si. 
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3 A CONSCIÊNCIA AMBIENTAL DA BIOÉTICA RUMO À SUSTENTABILIDADE  

 

Desse modo, em breve resumo, nesse capítulo, será abordado o tema da Bioética 

como consciência ambiental tendo como significado a reunião dos esforços, em comum, pelo 

fruto da percepção, do conhecimento e reconhecimento de todos os povos, por meio da vida e 

para a vida, para a aplicação objetiva e prática de sua finalidade, sendo construídos em 

conjunto o seu conceito, pelas necessidades regionais e locais de cada povo. 

Esta substituição decorre da incapacidade da ideia antropocêntrica em 

proporcionar uma boa ponte para a sustentabilidade, comprometendo toda a sua estrutura, por 

não se ater à complexidade do seu fundamento, esfacelando-a pela pressão sobre todos os 

ecossistemas, quando não há compreensão dos limites e funções da dinâmica da vida, em 

estruturas interdependentes, já pré-definidas.  

Mediante o conceito de paradigma, a Bioética, quanto ao tratamento dado à 

natureza, poderia considerar as várias éticas, segundo a percepção do ser consciente, quanto à 

finalidade.  

Com esse objetivo far-se-á necessário perpassar pelos rebentos conceituais 

formadores do caminho para a sustentabilidade, agregando-os à consciência ambiental, 

extraída no decorrer da Era Pós-Revolução Industrial, perquirindo os seus conceitos nos 

termos: Ecologia, Ecodesenvolvimento, Desenvolvimento Sustentável e Economia Verde, em 

sintonia tetralógica, bem ajustada, levando em consideração todo o raciocínio até aqui 

desenvolvido, sendo utilizada a Bioética como molde, para adentrar-se nos conceitos à frente 

selecionados, extraindo-se deles o que se pode aproveitar para a formação conteudística da 

consciência ambiental. 

 

3.1 Ecologia 

 

No século XIX, com o desprendimento de compreensões até então sedimentadas, 

foi alcançada a consciência de finitude dos recursos, da vulnerabilidade dos ecossistemas e da 

interligação da vida, a níveis globais, portanto, a noção de natureza como organismo vivo e 

sistema único, sendo ultrapassadas as ideias incompatíveis com o florescer da consciência 

ambiental, pois elas se alongavam em teorias econômicas isoladas, na insistência do 

crescimento econômico, seguindo em caminhos desregrados, enfatizando o estímulo à 

produção e os desejos infinitos pelo capitalismo de consumo, fazendo-se necessário a 
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convergência para as noções sobre a dinâmica da vida, trazendo espaço para os pensadores de 

teorias ambientalistas da pós-modernidade.  

Odum (2013, p. 380) 11 salientou haver no ano de 1863, indícios e fragmentos da 

consciência ambiental impulsionando as mentes humanas a se enveredarem na compreensão 

do relacionamento homem/natureza, interligado e interdependente.  

Pensadores como Ernest Heinrich Haeckel, contribuíram significativamente para a 

compreensão da relação do homem com o meio ambiente. Ele vislumbrou o planeta terra 

como uma casa e a relação dos seres vivos com esse ambiente. Assim, com esse objeto de 

estudo, ascendeu-lhe o conceito de Ecologia para a qual apresentou a seguinte definição:  

 

[...] A ecologia dos organismos, a ciência de todas as relações do organismo com o 

mundo externo circundante, as condições orgânicas e inorgânicas da existência; a 

chamada “economia da natureza”, as inter-relações de todos os organismos, que 
ocorrem que vivem no mesmo lugar um com o outro, sua adaptação ao meio 

ambiente, sua transformação pela luta pela existência [...]. (HAECKEL, 1866, 

p.539) 12 grifo nosso. 

 

Segundo Eugene P. Odum (2013, p. 1-2), a palavra Ecologia deriva do grego 

“‘oikos’, correspondendo à ‘casa’ e ‘logos’, traduzido como ‘estudo’”, tendo, portanto, a 

noção do estudo da casa, podendo ser comparada à metáfora do relacionamento entre homem 

e natureza e entre a economia e a morada da vida, não apenas em um cômodo da casa, mas em 

âmbito global.  

Apesar de surgirem pensadores como Haeckel, sobre a consciência ambiental, na 

percepção de Pinto (2019), prevalecia no contexto da América do Norte e da Europa 

Ocidental, o Liberalismo Econômico.  

Porém, com a crise de 1929, entre as Guerras Mundiais, nos Estados Unidos, sob 

a liderança do Presidente Franklin Delano Roosevelt, foram implantadas medidas 

intervencionistas pelo governo americano, acentuando ainda mais a degradação ambiental, 

sob a perspectiva do economista Keynes13, tendo como slogan, um ‘Novo Acordo’ (New 

Deal), como se segue, na descrição de Pinto: 

                                                             
11 Vide ensaio de Thomas Huxley “Evidências Sobre o Lugar do Homem na Natureza, 1863, reimpresso, 1959”. 
12 Tradução nossa de “Die Ökologie der Organismen, die Wissenschaft der Beziehungen aller Organismen zur 

umgebenden Außenwelt, die organischen und anorganischen Existenzbedingungen; die sogenannte „Ökonomie 

der Natur“, die Wechselbeziehungen aller Organismen, die am selben Ort leben, ihre Anpassung an die Umwelt, 

ihre Transformation durch den Kampf ums Dasein” (HAECKEL, 1.866, p.539). 
13 “John Maynard Keynes, economista britânico que apontava a necessidade da mediação econômica do Estado 

para garantir o bem-estar da população, ação que o liberalismo seria incapaz de realizar. A estratégia de 

planejamento econômico estatal aproximava o New Deal dos planos quinquenais adotados na URSS, que 

intensificaram a industrialização soviética em um período de profunda crise econômica do capitalismo 

ocidental”. (PINTO, 2019, p.1).  
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Roosevelt utilizou os trabalhos de um grupo de renomados economistas inspirados 
em Keynes para elaborar o New Deal, cujo principal objetivo era criar condições 

para a diminuição do desemprego, através da articulação de investimentos estatais e 

privados. As principais medidas foram: desvalorização do dólar para tornar as 

exportações mais competitivas; empréstimos aos bancos para evitar falências no 

sistema financeiro; criação do sistema de seguridade social, com destaque para o 

seguro desemprego e a Lei de Seguridade de 1935; direito de organização sindical; 

estímulo à produção agrícola; construção de uma grande quantidade de obras 

públicas, com destaque às hidrelétricas e rodovias. (PINTO, 2019, p.1). 

 

O foco do New Deal era exclusivamente o desenvolvimento econômico, 

desconsiderando os aspectos voltados ao meio ambiente, relegando-os inteiramente, 

acarretando o aumento exponencial da degradação ambiental, enquanto lidava com as 

catástrofes artificiais e humanas, bem como das desigualdades sociais e do aumento da 

pobreza. 

Nesse ínterim, segundo Odum (2013, p. 382), com o avanço nos estudos 

científicos: o termo ‘comunidade biótica’, foi incorporado ao termo Ecologia, por F. E. 

Clements e V. E. Shelford, ao passo que também trouxeram acréscimos à temática, os 

biólogos: “Raymond Lindeman e G. E. Hutchinson, com o termo ‘cadeia alimentar’ e 

‘ciclagem da matéria’”, que integraram o estudo à teoria básica geral.  

Foram nessas circunstâncias que Fritz Jahr (1927) cunhou o termo ‘Bioética’, 

desenvolvida no capítulo anterior, sendo oportuno fazer a fusão do conceito de Ecologia ao 

molde da Bioética, para que no decorrer do trabalho, faça-se a junção aos outros elos, nesse 

encadeamento de teorias, rumo à consciência ambiental, extraindo delas (aspectos) atinentes à 

preservação ambiental. 

Adentrando na década de 1960, época da transição para o neoliberalismo 

econômico, retornou-se aos pensamentos sobre o relacionamento do homem/natureza, 

despontando o fenômeno mundial de alerta ambiental, rumo à consciência ambiental. Nos 

Estados Unidos, Rachel Carson (1962), em sua obra ‘Primavera Silenciosa’, denunciou o uso 

dos agrotóxicos, como causador de câncer e dano à saúde humana e da vida selvagem, com 

grande repercussão em 1968. Nesse período a ecologia era considerada apenas uma 

subdivisão da biologia, mas foi ganhando projeção e independência, galgando ramo próprio 

nas ciências do século XX. 

No fim do século XX, o capitalismo tecnológico e financeiro e o tão esperado 

desenvolvimento econômico, no início do seu fulgor, eram considerados estandartes e 

símbolos da expansão e do desejo de ordem e progresso, porém, estavam distantes da 
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consciência ambiental, enquanto o labor físico era substituído pelas máquinas e o pensar 

humano se estendia ao computador,  

Na década de 1970, já despontava as gigantes empresas da tecnologia, na 

concretude dos grandes projetos do capitalismo de consumo, enquanto o crescimento 

econômico recrudescia sobre a consciência ambiental, tão incipiente e abstrata.  

No entanto, em paralelo à consciência do capitalismo de consumo, já começava a 

desabrochar, como os rebentos de primavera, teorias voltadas à dinâmica ambiental, 

acompanhando o conceito de Ecologia, do século anterior, para a tomada de decisões, no 

tempo do Homo sapiens faber, dedicando-se mais acentuadamente às ideias para a explicação 

de ciclos e ecossistemas, pela experiência e criatividade, da labuta e domínio da tecnologia, 

dos quais começou a dar ênfase e trazer em destaque, os ciclos e sistemas naturais. 

Foi também nessa mesma década o começo da era científica e tecnológica, que 

outrora, como na mitologia grega, seria considerada a Panaceia14 do desenvolvimento 

econômico, mas, inevitavelmente, pelo capitalismo de consumo, trazia consigo a Caixa de 

Pandora15 para o meio ambiente, pois se concentrava apenas em dar suporte ao crescimento, 

mesmo à custa de inevitável colapso ambiental, como apresentado por Corazza, nas seguintes 

palavras: 

 

Não há, certamente, a esperança de se encontrar na tecnologia uma panaceia para 

todos os males ou de se gerar soluções definitivas para grande parte dos problemas 
enfrentados. Esta argumentação e as recomendações dela decorrentes referem-se à 

necessidade de gerenciamento da ciência e da tecnologia tendo em vista metas ou 

rumos desejáveis para as condições ambientais para o desenvolvimento humano. 

Neste sentido, podem não constituir proposições exatamente originais. Não será 

este, pois, o primeiro nem o ultimo trabalho a chamar atenção para o risco do 

reducionismo econômico no domínio das políticas públicas. Ao retomar a ideia de 

que uma intervenção pública mais ampla do que aquela convencionalmente proposta 

e possível, desejável e necessária, referimo-nos, evidentemente, a uma esperança: a 

de incluir nas políticas ambientais (e de ciência e tecnologia) com vistas a 

promoção de tecnologias “mais limpas”, um planejamento mais ousado sobre 

os fins, e não apenas sobre os meios. Aqueles que julgarem esta uma esperança 

utópica, convém lembrar, voltando ao universo mítico, que esta foi o derradeiro item 
que ficou no fundo da caixa de Pandora. (CORAZZA, 2005, p.25) grifo nosso. 

 

                                                             
14 Do grego Panacea, panakéia, que significa ‘a cura para todas as doenças’. Este termo grego se originou a 

partir da junção dos elementos pan, que significa ‘todo’, e akos, que quer dizer ‘remédio’. A palavra panaceia, 

usada para designar um medicamento capaz de curar todos os males, deriva do nome da deusa da cura na 

mitologia grega, Panacea. A etimologia do nome da deusa grega era uma alusão ao fato de que Panacea tinha o 

dom de curar todas as enfermidades. Ela era filha de Esculápio, deus da Medicina, e irmã de Higia (de onde 

deriva a palavra ‘higiene’). (7GRAUS, 2019). 
15 Segundo Lafer (1996, p. 25-29), na Obra de Hesíodo “O Trabalho e os Dias”, o titã Prometeu, roubou o fogo 

de Zeus, por vingança Zeus auxiliado por todos os deuses, incumbiu o deus do fogo, Hefesto, bem como Atena, 

deusa da justiça, de dar vida a Pandora, mulher linda e atraente, a enviando à Terra, com uma caixa cheia de 

males mas contendo também a esperança. Pandora abriu a caixa e soltando os males, quando percebeu o que 

estava ocorrendo, a fechou e dentro dela ainda restava a esperança. 
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Nessa mesma linha, ao mesmo tempo, da ocorrência de encontros para tratarem de 

temas e debate em torno da economia, relacionados ao meio ambiente, em 1968, o encontro 

no Clube de Roma, idealizado pelo empresário italiano Dr. Arillio Peccei, presidente 

honorário da Fiat, e o cientista escocês Alexander Kingocorrido, ganhou notoriedade, 

reunindo mais de trinta profissionais de muitas áreas.  

Nesse ínterim a Bioética foi pensada por Potter (1995, p.186), em 1970, “como a 

"ciência da sobrevivência" que utilizaria a ciência e as humanidades”. 

O Clube de Roma, como foi chamado em 1972, reuniu e elaborou o relatório do 

Massachussetts Institute of Technology (MIT) liderado por Dennis e Donella Meadows16, 

intitulado ‘Os Limites do Crescimento’, porém a ciência e tecnologia já se curvavam perante a 

consciência de ser intrínseco ao desenvolvimento econômico, o crescimento econômico e o 

acumulo de riquezas.  

Odum (2013, p. 380) explana sobre o fato de estar junto à apresentação do 

segundo Relatório, no Clube de Roma, com o título “A humanidade no Ponto Decisivo, de 

Mihajlo Mesarovic e Eduardo Pestel”, as respostas às críticas ao primeiro relatório, 

concluindo haver a acentuação de dois principais desníveis, o dos ricos e pobres e entre os 

seres humanos e a natureza, concluindo haver a necessidade de unidade global respeitando-se 

as diversidades e culturas regionais, com desenvolvimento específico, mas orientado 

globalmente. 

Em sequência às suas ideias, no cenário ali encampado, Odum (2013, p.378), 

apresentou a relevância do aumento na compreensão de ecossistemas e da “teoria da evolução 

da Biosfera” para a ecologia humana, relatando teorias que enobreceram o conhecimento.  

Porém, elas se apresentaram em posições antagônicas e previsões de cenários 

opostos, como se denota entre o cientista Lester Brown (1981) e o economista Julian Simon e 

outros (1977). Eles se encontraram em suas teorias, no tocante à crença na tecnocultura, em 

ideias opostas, sobre provável colapso ambiental.  

Esse é o paradigma ecológico da humanidade, que persiste nas teorias mais 

modernas, diante da limitação dos recursos naturais e fragilidade dos ecossistemas globais. 

Portanto, requer-se reflexão mais aprofundada sobre a temática, prosseguindo no 

objetivo de investigação, sobre a consciência ambiental, iniciando-se desde o começo do Pós-

                                                             
16 Segundo a CNSeg Sustentabilidade (2014,p.1) , o Relatório de Medows foi “Considerado um dos marcos do 

debate sobre meio ambiente e desenvolvimento, foi elaborado na década de 70. Trata-se de um estudo realizado 

por cientistas e técnicos do MIT (Massachusetts Institute of Technology) a pedido do Clube de Roma sobre a 

dinâmica da expansão humana e o impacto da produção sobre os recursos naturais. O relatório alertava para a 

impossibilidade de o mundo continuar nos então atuais patamares de crescimento, sob pena de um drástico 

esgotamento dos recursos naturais”. 
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Revolução Industrial, perquirida no discorrer do presente trabalho, cumprindo fazer breves 

considerações sobre a origem do termo Ecodesenvolvimento, em paralelo ao termo Ecologia, 

para a junção desses dois elos, após as mudanças sociais trazidas pela Primeira e Segunda 

Guerra Mundiais, em subitem separado, a seguir no próximo subtópico, em contraponto às 

restritas e excessivas teorias econômicas.  

 

3.2 Ecodesenvolvimento 

 

Buscando conhecer o conceito de ecodesenvolvimento, cumpre investigar o 

contexto envolvente, sobre a consciência ambiental do mundo ocidental, no século XX.  

Destacavam-se nesse período, teorias extremistas como as de Roegen (1995), que 

viveu entre 1906-1994. Sua principal obra foi ‘A lei da entropia e o processo econômico’ 

(‘The Entropy Law and the Economic Process’), publicada em 1971, em contraponto aos 

desenvolvimentistas, com a efervescência dos ideais ambientalistas, reacendendo os debates 

sobre o crescimento populacional descontrolado e a pressão sobre o ambiente. 

Em meio às perplexidades e os temores apresentados pelas teorias fatalistas, como 

a de Malthus, considerado pai da demografia, no século XVIII, defendia-se o controle 

populacional. Muitos encamparam suas ideias, como o próprio Roegen, (1995, p.218), e 

faziam a seguinte pergunta: E se Malthus estivesse certo? Roegen responderia: “Malthus 

estava basicamente certo” 17.  

Roegen (1995, p.190) considerava a ideia do crescimento permanente em um 

ambiente finito, insustentável, como se segue: “ao invés de estarem exclusivamente 

preocupados com o crescimento econômico, os economistas procurarão critérios ótimos para 

planejar o decrescimento” 18.  

Em sua obra ‘Decrescimento, Entropia, Ecologia, Economia’, traduzida de: “La 

D´ecroissance: entropie, ´ecologie, ´economie”, Roegen ressaltou a contradição no grupo de 

economistas, na crença de crescimento contínuo e permanente, mas utilizando unidades 

econômicas de produção e consumo invariáveis, em suas fórmulas, como afirma na seguinte 

perícope: 

 

[...] Mais recentemente, economistas ortodoxos foram ainda mais longe ao 
considerar o estado estacionário (que assimilam). '(estagnação’) com horror. Eles 

                                                             
17 Tradução nossa de “Malthus avait fondamentalement raison”. (ROEGEN 1995, p.218). 
18 Tradução nossa de “Plutôt que de s’intéresser uniquement à la croissance économique, les économistes 

rechercheront des critères optimaux de planification de la croissance. (ROEGEN, 1995, p.190). 
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acreditam não apenas na possibilidade de crescimento contínuo do material, mas 

também na necessidade axiomática. Essa heresia - crescimento [mania]... Deu 

origem a um enorme corpo de literatura em que o crescimento exponencial é 

concebido como o curso normal dos negócios. Mas o alívio intelectual da ausência 

de mudança explica o estranho casamento dessa filosofia com o apego unilateral 

desses mesmos economistas à análise estática. O elemento básico dessa análise é o 

estado estacionário (também chamado de estático ou estável) - um sistema 

econômico no qual unidades econômicas são invariáveis (mas não necessariamente 

idênticas umas às outras) na mesma proporção, dia após dia, produção e consumo 

[...]. (ROEGEN, 1995 p.150-151)19. 

 

Diante das percepções no mundo ocidental e da nação do Tio Sam20, as teorias de 

crescimento zero, como a de Roegen (1995), não foram bem aceitas, pois empresas como a 

Apple, fundada na década de 1970, do lendário Esteve Jobs, ultrapassaram a marca de US$ 1 

trilhão de dólares, em 2018, com crescimento vertiginoso, segundo Tiago Reis (2018, p. 1), 

sendo considerada a empresa mais valiosa do mundo, em 2018.  

Por conseguinte, Naiara Bertão (2019, p.1), do Valor Investe Empresas, 

apresentou a dinâmica e a volatidade do mercado tecnológico e financeiro, pois em 

11/09/2019, a Apple caiu para a segunda posição, ficando atrás da Microsoft, com “US$ 

1,035 trilhão”, seguida pela Amazon, no valor de “US$ 904,7 bilhões”.  

Essas empresas são as joias da coroa do capitalismo de consumo e as galinhas de 

ouro do mercado futurista, adentrando no século XXI, aguerridas entre si e seduzidas pela 

explosão de vendas e o uso da Internet, empobrecendo o entendimento coletivo, sobre limites 

do consumismo e das fronteiras naturais, enquanto embebedadas pela saga do mercado global. 

Nesse entrelaçamento de interesses, elas são constantemente emparedadas pela 

guerra comercial entre as grandes potências mundiais e, quando caminham, seguem distantes 

do ambiente de cooperação, seguro e sustentável, passando ao largo em charcos de lodo e 

poluição no cenário de guerra deixado pelas chuvas de pensamentos irracionais, contaminados 

pela falta de consciência e incontinência de desejos egoístas.  

Com o desenvolvimento da ciência e tecnologia as previsões catastróficas como 

as de Malthus foram desacreditadas e o limiar entre a irresponsabilidade e a sustentabilidade, 

                                                             
19 Tradução nossa de “La D´ecroissance: entropie, ´ecologie, ´economie”, Georgescu-Roegen afirma: “Tout 

r´ecemment, les ´economistes orthodoxes sont all´es plus loin encore en consid´erant l’´etat stationnaire (qu’ils 

assimil`erent `a la ‘stagnation’) avec une vive horreur. Ils croient non seulement en la possibilit´e d’une 

croissance mat´erielle continue, mais aussi en as n´ecessit´e axiomatique. Cette h´er´esie – la manie de 
croissance [growthmania] ... a donn´e naissance `a une ´enorme litt´erature dans laquelle la croissance 

exponentielle est con¸cue comme la marche normale des affaires. Mais le soulagement intellectuel dˆu `a 

l’absence de changement explique l’´etrange mariage de cette philosophie avec l’attachement unilat´eral de ces 

mˆemes ´economistes pour l’analyse statique. L’´el´ement de base de cette analyse est l’´etat stationnaire (aussi 

appel´e statique ou stable) – syst´eme ´economique dans lequel des unit´es ´economiques invariables (mais pas 

necessairement identiques entre elles) poursuivent au mˆeme taux, jours apr`es jours, la production et la 

consomation”. (ROEGEN, 1995, p. 150– 151). 
20 Tio Sam: “personagem de exibições surpreendentes e de inteligência nativa, sempre triunfou sobre seus 

adversários em peças, histórias, desenhos animados e versos”. (WRITTEN, 2019, p.1). 
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ainda não estaria definido, sendo continuamente estendido, porém sem o amadurecimento da 

consciência ambiental, podendo acarretar para a humanidade o alcance do ponto de ruptura e 

inflexão dos ecossistemas, desencadeando um provável colapso ambiental, irreversível, não 

somente para determinadas espécies, mas para todo o planeta. 

Dentre esses emaranhados de ideais entrelaçados, Odum (2013, p. 381 – 384), 

citou a ocorrência de vários outros encontros no Clube de Roma, com fins ao estabelecimento 

de um ponto de equilíbrio, dentre eles, o que produziu o Terceiro Relatório com o Tema: “Rio 

Remodelando a Ordem Internacional”, de Jan Tinbergen, ganhador do Prémio Nobel, o quarto 

Relatório “Metas Para a Humanidade”, em 1977, de Ervin Laszlo, onde questionaram se a 

humanidade usará seu poder tecnocientífico, com visão em longo prazo, para beneficiar o 

planeta.  

Enquanto esses encontros foram se seguindo, em aproximadamente dez modelos 

globais, até 1981, denotou-se a necessidade de se fazer uma análise holística de todo o 

ecossistema e entendeu-se que a cooperação tem maior valor de sobrevivência do que a 

competição. Diante desse cenário, seria possível convergir para algum ponto de equilíbrio, 

entre as ações humanas, em relação à natureza, segundo a máxima da ética aristotélica, em 

que a virtude está no meio-termo, no ponto de ‘equilíbrio’ (‘Virtus in medium est’) 21? 

 Para estabelecer parâmetros entre os desenvolvimentistas e as teorias de 

decréscimo ou de crescimento zero, os países em conjunto, na Organização das Nações 

Unidas (ONU), se mobilizaram em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, tendo como 

Secretário Maurice Strong, apresentando o termo ‘ecodedenvolvimento’ pela primeira vez, 

como identificado por Sachs (2009, p. 234): “Foi nos arredores da conferência de Estocolmo 

que Strong lançou a palavra ‘ecodesenvolvimento [...] A palavra parecia suficientemente 

pregnante para que, no prolongamento das teses debatidas em Founex22 e retomadas em 

Estocolmo, me convidassem a tentar tornar mais claro seu conteúdo”. 

                                                             
21 Sidi (2019), “Aristóteles (384 – 322 a.C.), aluno do Academus, diz que a felicidade só pode ser conseguida 
com a integração de suas 3 formas: prazer, virtude, sabedoria (ou: prazeres/satisfação + cidadania responsável + 

filosofia/ciência). A felicidade é um processo de busca constante da virtude, que é o desenvolvimento das 

faculdades naturais, e deve sempre obedecer a “lei do meio termo”, do equilíbrio (“Virtus in medium est”) 

(SIDI, 2019, p.1). 
22 FBDS (2019): “O relatório FOUNEX é preparado por um painel de especialistas reunidos na cidade do mesmo 

nome na Suíça, em junho de 1.971.  Este relatório destaca que o esgotamento ambiental, causado pelos padrões 

de produção e consumo dos países desenvolvidos, causa a pobreza e o subdesenvolvimento de outras nações. Os 

resultados deste relatório são determinantes para que os países em desenvolvimento tomem consciência de sua 

importância em participarem da Conferência de Estocolmo de 1992. A partir das posições do Relatório Founex, 

o economista Ignacy Sachs cria o termo ecodesenvolvimento: "um estilo de desenvolvimento particularmente 
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Na Conferência de Estocolmo, Sachs, apresentou uma terceira via, para conciliar 

o extremo do crescimento zero, como defendido por Roegen, e as ideias dos 

desenvolvimentistas, a saber: um resumo das ideias de ambos, em um ponto de equilíbrio, 

denominado ‘ecodesenvolvimento’, como apresentado a seguir:  

 

Graças a esse colóquio conseguimos definir uma via mediana que consistia em 
dizer: nada de parar o crescimento enquanto houver pobres e desigualdades sociais 

gritantes; mas é imperativo que esse crescimento mude no que se refere a suas 

modalidades e, sobretudo, à divisão de frutos. Precisamos de outro crescimento para 

outro desenvolvimento. Olhando para trás, eu diria que saímos de Founex com as 

ideias claras sobre a articulação do social, do meio ambiente e do econômico. Os 

objetivos do desenvolvimento são sempre sociais, há uma condicionalidade 

ambiental que é preciso respeitar, e finalmente, para que as coisas avancem, é 

preciso que as coisas pensadas sejam economicamente viáveis. Essa posição foi 

retomada em Estocolmo em 1972, primeira grande conferência internacional sobre o 

tema (SACHS, 2009, p.232) grifo nosso. 

 

Sendo esses parâmetros delimitados, percebe-se que Sachs (2009) tentou unir o 

desenvolvimento econômico com as causas sociais, respeitando-se o meio ambiente, em um 

contexto local, trazendo mudança profunda na concepção dos estilos de desenvolvimento 

econômico, agregando ao seu conceito a consciência ecossocioambiental, para a formulação 

de novo conceito, denominado ‘ecodesenvolvimento’, dando-lhe roupagem prático-objetiva, 

diferentemente de termos gerais e abstratos, trazidos pelas perspectivas eurocentristas, 

exigindo novo paradigma, para ser formada a sã consciência ambiental. Nesse sentido, segue 

entendimento de Oliveira:  

 

Quando refletimos sobre a responsabilidade que a universidade terá de assumir no 

século XXI, não se deveria satisfazer com uma formação universitária que não 

expusesse o aluno diante desses dilemas. Se compreendermos que, na crise de 

paradigmas da modernidade, a questão ambiental é tema central nesse século, a pós-

graduação em “Mudanças Climáticas, Projetos Sustentáveis e Mercado de Carbono” 

está tocando no coração do problema da Pós-modernidade, que norteará a formação 

do pensamento contemporâneo. Neste sentido, é imprescindível refletir como essa 

pós-graduação lato sensu insere no seu currículo esse conflito, uma vez que um 

mercado de artigos ambientes, no lugar de mitigar o problema ambiental, pode 

justificá-lo caso não se discutam os modelos de desenvolvimento. (OLIVEIRA, 

2013, p. 31).  

 

Com esse objetivo, Ignacy Sachs (1993, p. 37–38) definiu o conceito de 

ecodesenvolvimento, visando trazer um ponto equânime às teorias contrapostas dos modelos 

                                                                                                                                                                                              
adaptado às regiões rurais do terceiro mundo, fundado em sua capacidade natural para a fotossíntese", que será a 

expressão básica para a primeira reunião mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento, em Estocolmo. Esta 

expressão é a base para a evolução do futuro conceito do desenvolvimento sustentável”. (FBDS, 2019, p.1). 
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de desenvolvimento. Assim tem-se o seu termo como: “o desenvolvimento endógeno e 

dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo responder problemática da 

harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com uma gestão 

ecologicamente prudente dos recursos e do meio”. 

Nele, Sachs (1993, p.38) indica cinco dimensões para a sustentabilidade, a saber; 

“social, econômica, ecológica, espacial ou geográfica e sustentabilidade cultural”.  

Na mesma linha Silva, complementa dizendo que as dimensões do 

ecodesenvolvimento se constituem como:  

 

A sustentabilidade social implica considerar o desenvolvimento em sua 

multidimensionalidade, promovendo a redução das desigualdades sociais, 

sustentabilidade econômica implica no aumento da produção e da riqueza social, 

sem dependência externa, sustentabilidade ecológica objetiva a qualidade do meio 

ambiente e preservação das fontes de recursos energéticos e naturais para próximas 

gerações, sustentabilidade espacial ou geográfica como formas de evitar excesso de 

aglomerações, o equilíbrio entre a cidade-campo e sustentabilidade cultural como 

formas de evitar conflitos culturais com potencial regressivo. (SILVA, 2015, p. 38-

39). 

 

Portanto, essas mudanças estruturais deveriam incluir pontos sensíveis na 

economia, como a matriz energética, a destinação dos resíduos sólidos, dentre outros, 

pugnando pela abertura, expansão e dilatação da consciência, para a mudança de hábitos, 

reestruturando os modos de produção e as relações dos povos, entre si e com o ambiente, pela 

compreensão em comum da sociedade, tendo em vista a necessidade de englobar ações e 

pensamentos mundiais. 

Em síntese, Sachs (1986), resumiu o conceito de ecodesenvolvimento, extraindo-o 

de toda sua pesquisa e participação, em tantos encontros globais, enquanto enfatizou a 

morosidade e incapacidade de documentos recheados de ideias frágeis, gerais e abstratas, 

vazias de concretude e praticidade, com fins a produzir mudanças sólidas e específicas, para a 

preservação do meio ambiente.  

Sachs complementa, esclarecendo que o alcance dos aspectos sociais poderia 

construir a percepção da comunidade local, se aplicado conjuntamente aos modelos de 

crescimento, dando-lhe nova consciência sobre o desenvolvimento econômico e a preservação 

ambiental, como de segue:  

 

[...] o ecodesenvolvimento, isto é, a procura de um desenvolvimento socialmente 

desejável, economicamente prudente e economicamente viável (Sachs, 1980a, 

1980b), comporta ação intensiva de pesquisa, de experimentação e de inovação 

visando aproveitar, ou melhor, transformar elementos do ambiente em recursos úteis 

ao homem, assegurando-lhes uma produção sustentada. Somente desse modo, o 
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desenvolvimento se processará em harmonia com a natureza e os objetivos sociais, 

econômicos e ecológicos se tornarão compatíveis entre si (SACHS, 1986, p.19) grifo 

nosso. 

 

Logo, para a formação do conceito de ecodesenvolvimento, precisaria ser gestado 

por nova consciência ambiental, para integrar e concentrar os esforços mundiais, no encontro 

em comum do anseio mundial, expondo suas crenças, ideais, culturas e valores, ou como foi 

apresentado na ‘Carta da Terra’, construindo ‘o futuro que nós queremos’.  

Assim, pela proposta inicial, com fins a construir os fundamentos para se 

estabelecer o ponto de equilíbrio, servindo de base e sustentáculo para as relações humanas e 

o meio ambiente, propõe-se a incorporação do termo ‘Ecodesenvolvimento’, junto ao elo 

‘Ecologia’, para o encadeamento das teorias, tendo em vista a junção de ambas no molde 

‘Bioética como Consciência Ambiental’, avançando no próximo tópico sobre as nuances do 

terceiro elo, a saber; o ‘Desenvolvimento Sustentável’, pela busca da sustentabilidade.     

 

3.3 Desenvolvimento Sustentável 

  

Cumpre fazer rápido resumo do possível aproveitamento dos dois elos até aqui 

pesquisados para a inserção do seu conteúdo no molde proposto pela hipótese da temática, 

juntamente com o terceiro elo desenvolvido neste subtópico.  

Portanto, após o desenvolvimento do conceito de Ecologia no termo economia da 

natureza, de Haeckel (1866, p.539), relacionando “o organismo com o mundo externo 

circundante, levando em consideração as condições orgânicas e inorgânicas da existência, em 

conjunto com os outros organismos, sua adaptação e sobrevivência no meio ambiente”, 

avançou-se no conceito de ecodesenvolvimento de Sachs. 

Para Sachs (2009), o ecodesenvolvimento aponta para obrigação do 

desenvolvimento em atender um fim social, respeitando o meio ambiente, conjuntamente com 

modelos de crescimento economicamente viáveis.  

Esses conceitos foram usados tendo em vista o rompimento do escudo teórico 

liberalista da economia, consistindo na livre circulação de capitais, desregulando o comércio e 

o mercado, bem como removendo mecanismos de proteção ambiental. 

Desse modo, buscou-se aperfeiçoar os conceitos englobantes de pontos essenciais, 

de preservação ambiental, de maneira geral, para ir aos confins do mundo, trazendo 

desenvolvimento e sustentabilidade através de políticas inclusivas alcançando os países 

pobres. 
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Como ocorreu no Clube de Roma, foram criadas comissões, pela ONU, para 

estabelecer parâmetros condutores ao modelo de desenvolvimento econômico mais 

equilibrado, amenizando o distanciamento entre os países industrializados e aqueles em 

desenvolvimento. 

Assim, em 1980, juntaram-se os ideais até ali perquiridos, com fins à elaboração de 

um programa, tendo em vista, a ‘Sobrevivência da Humanidade’ (Relatório Brundtland), 

para proporcionar às nações tanto no Hemisfério Norte, como no Sul, a emancipação e a 

autodeterminação dos povos, chegando-se no conceito de Desenvolvimento Sustentável na 

Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), em 1983, 

chefiada por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra da Noruega. 

Segundo Almeida e Araújo (2013, p. 18), a primeira vez do surgimento do termo 

desenvolvimento sustentável foi em 1987, como se segue “O conceito de desenvolvimento 

sustentável foi usado pela primeira vez em 1987, no Relatório Brundtland, elaborado pela 

Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criado em 1983 pela 

Assembleia das Nações Unidas”. 

Como prelecionam Almeida e Araújo (2013), o conceito de Desenvolvimento 

Sustentável trazido do relatório final da comissão, em 1987, sob o título ‘Nosso Futuro 

Comum’ como os ideais a serem perseguidos, visando atender as necessidades presentes, 

levando-se em consideração, a continuidade dos ciclos, sistemas e recursos, para as 

necessidades futuras. 

Esse termo foi aperfeiçoado e desenvolvido, em 1992, no Rio de Janeiro, na 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), 

também chamada de Cúpula da Terra, ou por seu local e data como Rio-92, e ECO-92, 

levando em consideração a proteção do meio ambiente, sendo considerada por essa expressão, 

como morada da humanidade. Assim segue o conceito aperfeiçoado de Desenvolvimento 

Sustentável, trazido por Almeida e Araújo, como: 

 

Aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a potencialidade 

de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades, podendo ainda ser 

empregado com o significado de melhoria da qualidade de vida humana dentro 

dos limites da capacidade de suporte dos ecossistemas (ALMEIDA; ARAÚJO, 
2013, p. 18). 

 

No relatório do Radar (2011, p.8) o conceito de Desenvolvimento Sustentável tem 

como sustentáculo esses três pilares: “desenvolvimento econômico, equidade social e 

proteção ambiental”, visando o futuro comum de toda a humanidade, para o presente e futuro, 
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considerando o meio ambiente como fonte de recursos, abrigo e produtos, em função da 

humanidade.  

Pela perspectiva de Zagurski e Massimino (2015, p. 503) o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável pode ser definido por esses três pilares, dando origem ao termo 

“‘o tripé da sustentabilidade’ (Triple Bottom Line)”.  Segundo os autores, a formulação do 

seu conceito adveio do sociólogo e consultor britânico John Elkington, reportando ao 

conceito de ecodesenvolvimento de Sachs (2009), pois reproduz as expressões: 

“financeiramente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável”.  

Por conseguinte, considerando à finalidade extraída de seu conceito, entende-se 

que a ética antropocêntrica seria o pano de fundo para a sua elaboração, sendo defendidos os 

interesses da raça humana, como um todo, no centro dos seus objetivos, resguardando para 

isto, a distribuição dos recursos e valores, de forma equilibrada e de maneira consciente.  

Todavia, o modelo antropocentrista, não atenderia a proteção do meio ambiente 

como um fim em si mesmo, logo, dever-se-ia levar em consideração, para qualquer análise 

preservacionista, os aspectos atinentes ao biocentrismo e à Bioética como consciência 

ambiental, incorporando juntamente aos dois elos já perquiridos, o terceiro elo, qual seja o 

Desenvolvimento Sustentável, dando mais robustez ao encadeamento de teorias, ao molde, na 

hipótese já apresentada, na expressão: ‘A Bioética como Consciência Ambiental’. 

Segundo prelecionam Vizeu e outros, por considerarem o ambiente como ‘meio’, 

o conceito de desenvolvimento sustentável, careceria de fundamentação ética como perquirido 

no decorrer desta dissertação, para a formação da consciência ambiental, orbitando em torno 

do conceito formado pelo antropocentrismo, desconsiderando os outros seres vivos e a 

natureza como dinâmica da vida, como se segue:  

 

Nesses termos, apesar da retórica conservacionista, esse relatório corrobora a 

perspectiva desenvolvimentista do capital que entende o ambiente como “meio” ou 

repositório de recursos a serem utilizados para satisfação das necessidades humanas. 

Segundo, entende necessidades baseadas de uma perspectiva ocidental globalizante 

que ignora as inúmeras diferenças culturais entre as nações. Terceiro tanto não 

distingue a diferença entre desejos e necessidades, como não reconhece que 

necessidades são socialmente construídas. Daí, perguntam-se, quais serão as 

necessidades das gerações futuras? (Novos modelos de telefones celulares? Carros 
maiores e mais sofisticados?). Sobretudo, verifica-se que o conceito é 

essencialmente antropocêntrico, uma vez que ignora as “necessidades” dos demais 

participantes da comunidade da vida. (VIZEU, et al., 2012, p. 13). 

 

Portanto, para a formação da consciência ambiental os conceitos retro 

apresentados, como Ecologia, Ecodesenvolvimento e Desenvolvimento Sustentável, ainda não 

são autossuficientes para a formação da consciência ambiental, perquirida ao longo da nossa 
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aventura, pois partem da visão antropocêntrica do mundo, considerando a natureza como 

mero produto ou riqueza. 

Embora seja coerente destacar a perspectiva do único ser vivo na natureza, 

reconhecendo-se como pensante, não significa ter o poder ilimitado para desconsiderar as 

outras formas de vida, como um fim em si mesmo, ou todo o ecossistema e os ciclos ali 

existentes como parte da teia da vida. 

Como se pode denotar do Radar (2011), mesmo com todos os esforços no 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em dar continuidade ao seu 

conceito, aperfeiçoando-o, os esforços foram concentrados na ênfase aos problemas humanos, 

destacando-os dos aspectos econômicos, trazendo os ideais teóricos, com enfoque no homem, 

como o economista Amartya Sen (2010, p. 1-409) do renomado livro “Desenvolvimento 

Como Liberdade”. 

Porém, de modo contrário, a consciência ambiental se desenvolveria em torno do 

ponto de equilíbrio no relacionamento entre os homens e a natureza, pressupondo a 

solidariedade e a divisão do espaço, dos recursos e suas riquezas e do trabalho, se esmerando 

na especialização para trazer qualificação para as atividades diversas, dando-lhes suporte, a 

ciência e a tecnologia, não em uma simples análise, tendo como enfoque o ser humano. 

Com a Cúpula da Terra de 1992, Sachs (2009), procurou demostrar os aspectos 

atinentes aos temas centrais, sobre como trazer desenvolvimento sem se esquecer de 

considerar a dinâmica ambiental, de maneira objetiva, com metas predeterminadas, com 

prazos fixados a serem cumpridos, porém, sob o mesmo paradigma. 

Trazendo à luz, esse cenário, a finalidade maior com o presente trabalho, seria 

apresentar uma alternativa sólida e substancial para que incorresse à mudança de paradigma, o 

conteúdo envolto em cada conceito apresentado, como: Ecologia, Ecodesenvolvimento, 

Desenvolvimento Sustentável, pois permeavam aspectos atinentes ao antropocentrismo, 

visando atender às demandas sociais, para ajustar os vários fatores de produção, repetindo o 

eco trazido pela história, pela mesma consciência, de se oferecer a natureza e a sua dinâmica 

da vida, como sacrifício, como meio ao bem-estar do homem, enquanto estivesse se 

movimentando em torno da humanidade, para trazer-lhe a felicidade, cultuando a si mesmo 

como o seu deus egoísta. 

Porém essa visão da natureza apresenta-se inconsistente, tornando-se fonte rasa 

para abordagem da temática, pois ainda advinda da percepção da realidade, recolhida por 
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olhares míopes e mente latíbula23, não se atentando aos limites e a interação entre as partes, 

nos aspectos e sequências funcionais estabelecidas, da inter-relação com a incompletude da 

humanidade, sendo considerada apenas parte de um todo maior no sentido do biocentrismo. 

Por essa dinâmica de ideias, a compreensão sobre o meio ambiente orbitaria em 

função da vida, atraindo os sentimentos e percepções, logo, resultando do contato com os 

seres vivos diferentes na sua completude por olhares aguçantes, prosseguindo para além da 

humanidade, penetrando a realidade do meio/homem e o seu vetor comum, a vida, 

transpassando-lhe a consciência, nessa divisão de espaço e tempo onde são distribuídas 

energia e matéria, mediante arranjos pré-estruturados, perpassando no sustentáculo de toda 

humanidade e de todos os outros seres vivos, se mantendo e sendo o que são pela percepção 

através da Bioética como consciência ambiental. 

 Tendo em vista esse objetivo, já trazendo o encadeamento dos três elos 

pesquisados na proposta até aqui apresentada, segue-se no próximo tópico, rumo ao quarto 

elo, a saber; a ‘Economia Verde’, na fusão de ambos os conteúdos pela junção de ambos os 

conceitos, ao molde da Bioética como consciência ambiental, para aplicação prática, em 

defesa da vida e de toda a sua composição.  

 

3.4 Economia Verde 

 

Consoante ao avanço do trabalho, enquanto a abordagem do termo 

‘Desenvolvimento Sustentável’ giraria em torno de conceitos abstratos, sendo 

operacionalizado diplomaticamente por entes governamentais, o termo ‘economia verde’, 

restringe-se às formas mais concretas, instrumentais e práticas, na atuação da sociedade e dos 

agentes governamentais.  

Com a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, 

conhecida também como Rio+20, de 2012, convergiu-se para a compreensão mundial rumo a 

uma ‘economia verde’, visando conciliar o Desenvolvimento Econômico e Social com os 

SEs, tendo em vista a baixa emissão de gases poluentes.  

Porém, a origem do seu termo não advém propriamente da Conferência das 

Nações Unidas de 2012, mas da década de 80, onde fora construído ao longo de pesquisas e 

debates no desenvolvimento e amadurecimento da consciência ambiental, como defendido no 

decorrer da dissertação. Na mesma linha, Bastianetto e Costa expõem na sequência:  

                                                             
23 “local escondido, oculto; esconderijo. Derivação: sentido figurado. Uso: formal; local onde moram os deuses; 

céu lat. = latibùlum, i 'esconderijo, covil, latíbulo'”. (HOUAISS, 2009, sem p.). 
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Crucial a observação, conforme exposto no capítulo, de que o termo “Economia 
Verde” não é próprio da Conferência das Nações Unidas de 2012, ou seja, fora 

introduzido em fins da década de 1980 em um trabalho de renomados economistas 

para os governos do Reino Unido, nomeado Blueprint for a Green Economy; e, 

desde então, a expressão vem ganhando significância e consistência como rito de 

passagem rumo ao desenvolvimento sustentável. (BASTIANETTO; COSTA, 2018, 

p. 274). 

 

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 1972, p. 9) 

buscou estabelecer o seu conceito como: "uma economia que resulta em melhoria do bem-

estar da humanidade e igualdade social, ao mesmo tempo em que reduz os riscos ambientais e 

a escassez ecológica". 

Nas palavras de Pavese (2011, p.17) a Economia Verde se funda em três pilares, a 

saber; “na diminuição das emissões de carbono, no aumento da eficiência energética e na 

minimização das perdas da biodiversidade e de seus respectivos serviços ambientais”. 

No acordo aprovado por 191 países, na ‘Rio+20’, discorreu-se sobre como 

estabelecer a transição da economia nos moldes tradicionais, para a ‘economia verde’, 

adotando-se o combate contra a pobreza, sem perder o foco na preservação ambiental, a 

implantação de políticas em torno da economia verde, com regras flexíveis, respeitando a 

soberania nacional de cada país, sem discriminação ou qualquer restrição com pretexto no 

comércio internacional, incentivando a transferência de tecnologia, no diálogo e participação 

da comunidade local. 

O sistema de governança mundial sobre o desenvolvimento sustentável adotou 

como objetivo o reforço às instituições, por meio de fóruns intergovernamentais de 

excelência, tendo como principal ator o PNUMA, na liderança global sobre o meio ambiente, 

assegurando-lhe os recursos e os meios para desenvolver o seu trabalho. 

Quanto ao quadro de ações práticas, o enfoque seria em novas oportunidades e em 

situações já consideradas como urgentes, pelos relatórios produzidos anteriormente, como na 

erradicação da pobreza, estabelecendo mecanismos de segurança alimentar, seguindo na 

preservação de mananciais e as fontes de água potável, assegurando-lhes o acesso universal a 

esses recursos naturais. 

Exemplos práticos foram apresentados como: a mudança da matriz energética, a 

adoção de energias limpas com baixas emissões de poluentes, juntamente com o avanço no 

combate às doenças e no desenvolvimento nas áreas da saúde, assegurando-lhes o 

investimento necessário, reforçando o desenvolvimento econômico, com a oportunização de 

empregos, pela mudança do cenário mundial mediante o empreendedorismo. 
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Na ‘Rio+20’, de 2012, focou-se na necessidade de monitoramento em tempo real 

das mudanças climáticas, com metas preestabelecidas para mudança de quadro e, de forma 

geral, na mudança dos hábitos de consumo e o desenvolvimento de técnicas para a produção 

de forma sustentável. 

Com o aquecimento global se acentuando cada vez mais e a emissão de gases de 

efeito estufa, acelerando a destruição da camada de ozônio, Eduardo Viola (2011, p. 33), 

apresentando os dados da Agência de Avaliação Ambiental da Holanda, fez a seguinte 

advertência: “as emissões de gases estufa cresceram 3% durante a primeira década do século 

21, segundo informações da Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL)”. 

Restando-se considerar, pela lógica imposta, a necessidade de mobilização, a nível global, 

visando provocar a mudança comportamental necessária para reverter esse quadro, portanto, 

buscando o desenvolvimento da consciência ambiental pela perspectiva da Bioética. 

Tendo em vista esses ideais, listaram-se os objetivos do desenvolvimento 

sustentável (ODS), de maneira bem definida e concisa para adoção de planos de ação, em 

âmbito global, levando em consideração os aspectos regionais, estabelecendo os meios de 

realização do desenvolvimento sustentável, devendo ser reforçados com o aporte financeiro 

advindo de todas as mãos complacentes, com o lema do desenvolvimento sustentável, 

assegurando o compromisso dos países em desenvolvimento, dos novos parceiros e de novas 

fontes de financiamento, na conjugação de assistência ao desenvolvimento, com o 

investimento privado. 

Segue nesse mesmo entendimento, o raciocínio desenvolvido ao longo desta 

dissertação, mas nela conjugam-se pela perspectiva da consciência ambiental, os princípios e 

os conceitos da Bioética, aplicando-os em casos práticos, juntamente com os investimentos 

pelos países desenvolvidos aos países emergentes, mobilizando assim em âmbito global as 

nações à complementação dos esforços regionais, tendo em vista a emancipação dos 

indivíduos, a autodeterminação dos povos e a preservação ambiental.  Pavese, no mesmo 

ângulo de análise, acrescenta com as seguintes palavras: 

 

[...] a ideia de que existe uma permuta inevitável entre o desenvolvimento social, 

crescimento econômico e a sustentabilidade ambiental e desfazer a concepção 

equivocada de que economia verde é um luxo com cujos custos apenas os países 

desenvolvidos podem arcar. A principal mensagem destacada pelo relatório é a de 

que: “Um investimento de 2% do PIB global em dez setores chave pode combater a 

pobreza e gerar um crescimento mais verde e eficiente”. De acordo com o relatório, 

tal investimento pode ser o pontapé inicial para a transição rumo a uma economia 
verde de baixo carbono e de uso eficiente dos recursos. (PAVESE, 2011, p.17). 
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Com esse intuito a economia verde pressupõe a mudança na matriz energética, 

nas formas de produção e utilização dos recursos naturais, mas também a adoção de 

políticas públicas e projetos de desenvolvimento sustentáveis com fins à redução da 

emissão de CO2.  

O seu auge, consiste no desenvolvimento de ideias para alavancar e aprimorar o 

desenvolvimento sustentável, como a utilização de fontes renováveis e não renováveis, 

juntamente com a produção de energias limpas, com uso adequado dos resíduos, adotando a 

reciclagem e o reaproveitamento, o desenvolvimento de novas tecnologias, o investimento 

na ciência e tecnologia, saúde segurança, educação, o monitoramento ambiental, em tempo 

real e sempre atualizado, bem como a aplicação de projetos sustentáveis, a pequeno e longo 

prazo, garantidos pelo reforço das instituições, por meio de fóruns intergovernamentais.  

Portanto, a economia verde tem como missão o reforço das políticas globais até 

aqui desenvolvidas, de maneira prática, conforme acentua Costa: 

 

Resumidamente, e de acordo com o documento político final da reunião, os países 

renovaram o compromisso de 1.992 no que concerne a algumas matérias como: 1 

– tornar a economia mais verde, ou seja, aprendendo e partilhando informações 

internacionais; 2 – lidar globalmente com a sustentabilidade, neste item inclui 

a adesão de todos os países em fóruns internacionais; 3 – procurar fortalecer o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA; 4 – esclarecer os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) (COSTA, 2013, p. 42). 

 

A tendência apontada pelos caminhos até aqui trilhados é que os ‘ODS’, são as 

iniciativas práticas para reacenderem as expectativas dos teóricos, rumo à sustentabilidade, 

com metas pré-programadas como as estabelecidas na agenda 2030, da ONU (2016, p. 1) 

para o desenvolvimento sustentável, como se segue “após mais de três anos de discussão, 

os líderes de governo e de estado aprovaram, por consenso, o documento ‘Transformando 

Nosso Mundo’: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. 

Também figura-se nessa dinâmica o Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), abrangendo muitos países, tendo em vista à sustentabilidade, 

com a busca pelo apoio regional e das comunidades, como se afere em suas metas: “o 

PNUD oferece uma perspectiva global aliada à visão local do desenvolvimento humano 

para contribuir com o empoderamento de vidas e com a construção de nações mais fortes e 

resilientes”. (ONU, 2016, p.1). 

Na mesma linha do trabalho, tendo em vista a aplicação dos PSAs e a pesquisa 

sobre o manejo florestal, no caso concreto, no PA Moju I e II, como hipótese desta 

dissertação, segue Young, esclarecendo ser a Economia Verde a instrumentalização, na 
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concretude, dos meios mais viáveis, concentrados na ação com fins à aplicação dos conceitos 

abstratos e gerais para superar os desafios e oferecer oportunidades, como se segue no 

seguinte trecho: 

[...] o conceito de economia verde propõe que a dinamização da economia deve se 

dar pela expansão de setores de baixo impacto ambiental, através do incentivo de 

ações como tecnologias limpas, energias renováveis, transportes verdes, gestão de 

resíduos, prédios verdes, agricultura sustentável, manejo florestal e pagamento por 

serviços ambientais. (YOUNG, 2011, p. 88) grifo nosso. 

 

Como desenvolvido no raciocínio até aqui trilhado, o caminho seria a ciência da 

sobrevivência aplicada aos casos práticos, formando-se a consciência ambiental de ser 

possível mudar a compreensão sobre a vida e toda a sua dinâmica, pela interdisciplinaridade 

das ciências e humanidades. Nesse sentido, Costa citando Potter (1971), reacende a proposta 

já encampada, com o trecho a seguir:  

 

A minha postura é que a ciência da sobrevivência deve ser construída pela ciência 
biológica que deve estar acima do limite tradicional para incluir os elementos da 

ciência social e da humanidade com ênfase na filosofia stricto sensu, sifnificando ‘a 

sabedoria do amor’. A Ciência da Sobrevivência  deve ser mais do que a ciência 

sozinha e, por isto proponho o termo bioética para dar ênfase a dois importantes 

ingredientes para atingir a nova sabedoria que é tão desesperadamente necessária; 

conhecimento biológico e valores humanos. (POTTER, 1971, p. 1-2 apud. COSTA, 

2016, p. 133-134).  

 

Portanto, se todos tem direito à vida, levando-se em conta a compreensão de 

Trindade,  haveria o reforço do que já foi defendido no decorrer deste trabalho, quando 

perquirido anteriormente, tomando-se como hipótese a Bioética como consiência ambiental, 

considerando ter a vida direitos, com um fim em si mesmo, mudando o seu enfoque, pois na 

compreensão de Trintade, a vida seria um direito de todos, mas na abordagem encampada no 

decorrer desta dissertação, a vida teria em si direitos advindos das características dela mesma, 

gerando-lhe proteção e preservação, tendo em vista o ‘ser vida’, carecendo de 

complementação ao raciocínio do autor, a seguir descrito: 

 

O caráter fundamental do direito à Vida torna inadequados enfoques restritos do 
mesmo em nossos dias; sob o direito à Vida, em seu sentido moderno, não só se 

mantém a proteção contra qualquer privação arbitrária da vida, mas além disso, 

encontram-se os Estados no dever de buscar diretrizes destinadas a assegurar o 

acesso aos meios de sobrevivência a todos os indivíduos e todos os povos. Neste 

propósito, tem os Estados a obrigação de evitar riscos ambientais sérios a vida e de 

pôr em funcionamento sistemas de monitoramento e alerta imediato para detectar 

tais riscos ambientais sérios e sistemas de ação urgente para lidar com tais ameaças. 

(TRINDADE, 1997, p. 75). 
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No mesmo alinhamento, Boff faz duras críticas ao fundamento do 

desenvolvimento sustentável, pois se susteria na estrutura antropocêntrica, estando 

contaminado desde a raiz, carecendo de novo paradigma, reverberando os padrões exigidos 

pelos embriões da consciência ambiental, sob a perspectiva da vida, por si mesma, 

retornando-se por meio de sua composição, ao seu âmago, o ‘ser vida’, para deliberar sobre 

políticas públicas ou formulação de conceitos, escapando de incorrer em divagações e 

contradições, como ele procurou fazer no presente fragmento de sua obra, a seguir descritas: 

                  

O conceito de sustentabilidade provém da biologia e da ecologia. Por ele se quer 

expressar a sinergia de todos os fatores para manter o equilíbrio vital e a preservação 

da biodiversidade. Todos os seres vivem interdependentes e ninguém deve ser 

excluído, pois todos colaboram em vista do todo. A partir deste conceito se pode 

fazer uma crítica dura ao tipo de desenvolvimento dominante e capitalista. Ele não 

integra, mas desgraça, não cria equilíbrio, mas introduz continuamente 

desigualdades porque é montado sobre a concorrência e não sobre a cooperação. 

Esse tipo de desenvolvimento não confere sustentabilidade às pessoas, às sociedades 

e ao Planeta. Não se deve, no contexto capitalista e neoliberal, usar a expressão 

desenvolvimento sustentável, pois se trata de uma contradição. (BOFF, 2002, p. 42). 

 

Conquanto, encontrar-se a necessidade de grande encetamento, prossegue-se 

plantando o entendimento em terras férteis da consciência ambiental, para a germinação 

advinda desse novedio, do gene produzido pela amálgama, resultante da fusão dos seus quatro 

principais componentes, a saber; Ecologia, Ecodesenvolvimento, Desenvolvimento 

Sustentável e Economia Verde, fazendo a junção de ambos os conteúdos, no aporte 

paradigmático da Bioética, como sendo as raízes seguras para sua fixação, prosseguindo-se no 

labor das mãos que regam o esforço comum pela vida.  

Nesse sentido tem-se a proposta do Pagamento por Serviços Ambientais (PSAs), 

aplicado juntamente ao manejo florestal na Amazônia, pelo encontro entre desenvolvimento 

econômico e as outras dimensões da sustentabilidade, em caso prático, recortado da realidade 

tão diversa, mas que se fundamenta sobre a preservação e defesa da vida, em seus mais 

longínquos e enigmáticos recônditos.  

Tendo em vista esse objetivo, no próximo tópico, perpassará na proposta dos 

PSAs com fins à sustentabilidade, levando em consideração o quinto elo, sobre a ‘Ecologia 

Profunda’, adentrando-se sobre os Serviços Ecossistêmicos (SEs) para a formação da 

consciência ambiental, pelo paradigma da Bioética e suas finalidades. 
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4 A BIOÉTICA COMO CONSCIÊNCIA AMBIENTAL E O PAGAMENTO POR 

SERVIÇOS AMBIENTAIS COMO PROPOSTA PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

Como se propôs, no decorrer do presente trabalho, discorreu-se sobre a formação 

da consciência ambiental, desde o período do Pós-Revolução Industrial, entendendo-se ser a 

Bioética o molde paradigmático mais adequado, para receber o conteúdo resultante do 

encontro das nações, pois se convergiu do antropocentrismo para o biocentrismo. 

Desse modo, tem-se o resultado do trabalho, até aqui desenvolvido, no decorrer 

desta dissertação, rumo à formação da consciência ambiental, no nível da seguinte máxima 

categórica, da ética da vida, como se segue: ‘a vida é o fim em si mesmo para sua 

preservação’ devendo ser, portanto, o motivo autossuficiente garantidor de sua permanência, 

envolto ao seu núcleo, por meio de sua ética. Tendo em vista o cumprimento desse fim, 

deveria ocorrer a mobilização entre as ciências e as humanidades almejando alcançar esse 

nível de consciência ambiental. 

Desse raciocínio, se extrai a ética da vida, considerando-a, com fim em si mesmo, 

denotando-se estar situada, no âmago de qualquer discussão sobre preservação ambiental, 

como afirmado por Potter (1995, p.186): “a Bioética foi proposta originalmente em 1970 

como a “ciência da sobrevivência” que utilizaria a ciência e as humanidades”. 

Na hipótese proposta e desenvolvida no decorrer desta dissertação, quanto à 

abordagem do objeto, o recorte seria no sentido de considerar a vida, de maneira geral, 

buscando constatar a sua interação em todo o planeta, de forma interligada, devendo ser 

considerada assim, com fim em si mesmo, não sendo o propósito inicial do trabalho, adentrar 

em embasamentos técnicos e científicos demasiados, para se aprofundar nessa vastidão tão 

ampla de teorias e emaranhados de pensamentos diversos, o que não é a finalidade desta 

dissertação. 

Assim, neste capítulo, o esforço consiste em fazer revisão bibliográfica, concisa 

para garantir abordagem tal, sobre os Serviços Ecossistêmicos (SEs), os Serviços Ambientais 

(SAs) e o Pagamento por Serviços Ambientais (PSAs), iniciando-se no pressuposto da 

Bioética como consciência ambiental, para manter-se a vida em toda a sua biodiversidade, 

com fim em si mesmo.  

Tendo em vista esse objetivo, cumpre destacar, primeiramente, o imperativo 

categórico apresentado por Fritz Jahr, citado por Hoss (2013, p. 84), na seguinte afirmativa: 

“respeita todo ser vivo essencialmente como um fim em si mesmo e trata-o, se possível, como 

tal”. 
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Portanto, desenvolvendo a consciência sobre a vida, em suas multiformes 

manifestações, ela teria por si mesma direitos de transportar a integralidade de cada espécie, 

em cada repetição, de matéria em matéria, devendo lhes proporcionar proteção e preservação, 

para garantir essas condições, desde o seu âmago, perpassando por todos os seus 

desdobramentos, tendo em vista o ‘ser vida’, até os seus mutuários favorecidos.  

Desse modo, cumpre investigar o funcionamento dos SEs e os seus benefícios 

prestados para a humanidade. Cumpre também fundamentar a hipótese de utilizar os PSAs, 

derivando-se desta ligação indireta, para o fornecimento dos SAs, como facilitadores das 

repetições da vida, em todos os ecossistemas, preservando o seu funcionamento e toda a sua 

biodiversidade. 

Com esse fim, objetiva-se trazer a vida para o centro das ações e pensamentos, 

sobre a proteção e preservação do meio ambiente pela ótica dessa consciência ambiental, 

iniciando-se do raciocínio trazido pelo biocentrismo, para o desenvolvimento do campo da 

Bioética, como novo paradigma ambiental.  

Aspirando esse objetivo, intenta-se verificar a dinâmica da própria vida nos 

ecossistemas e suas condicionantes, para sua repetição e, de maneira geral, os seus serviços 

prestados para a humanidade.  

Para esta abordagem, tomar-se-á, como ponto de vista, o anseio trazido pela 

Bioética, de considerar a união entre as ciências e as humanidades, rumo à sustentabilidade, 

ajuntando-se o conteúdo dos conceitos: Ecologia, Ecodesenvolvimento, Desenvolvimento 

Sustentável e Economia Verde, para oferecer ao novo paradigma da Bioética, melhor 

embasamento, tendo em vista o conteúdo trazido pelo contexto do pensamento mundial, para 

se extrair o máximo de aproveitamento, na contribuição do esforço mundial, para a pesquisa 

sobre os SEs, os SAs e a biodiversidade na Amazônia. 

Portanto, em subtópico separado segue o desenvolvimento do trabalho, atendo-se 

brevemente no termo ‘Ecologia Profunda’ como quinto elo, no encadeamento de teorias, para 

se compreender a razão da aplicação dos PSAs e suas finalidades, tendo em vista a 

subsistência, emancipação e autodeterminação dos povos e da comunidade local, bem como a 

sua contribuição, tanto para a manutenção da própria vida e toda a sua biodiversidade, como 

na retribuição, devolvida na forma dos SAs, prestados pelo homem à natureza, também em 

retribuição ao bem da vida, pelo ‘ser vida’ que é, pois, dele decorrem todos os seus derivados, 

os ecossistemas e os seus serviços, bem como os biomas e a biodiversidade. 
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4.1 A Ecologia Profunda rumo ao reconhecimento da vida 

 

Julgou-se necessário compreender o contexto teórico, em torno dos PSAs e de sua 

razão de ser, portanto, segue-se investigando os pormenores das teorias, dos coadjuvantes 

nesta empreitada. 

Na concepção de Silva (2010, p. 12), desde a Revolução Científica, expressão 

cunhada por Alexandre Koyré, em 1939, que perdurou entre os séculos XVI, até o século 

XVIII, passou-se por um período de transição, em decorrência do acúmulo de 

conhecimento pela experimentação, pragmatismo, estruturação e prática, apartando-se da 

análise preponderantemente Teológica, devido à sua intangibilidade nas respostas, pela 

observação dos fenômenos e dinâmicas da natureza, como ocorreu na Era Pós-Revolução 

Industrial, havendo uma ruptura com o surgimento desta revolução, igualando-se ao 

nascedouro, da formação do espírito capitalista, no despontar do renascimento cultural e 

científico, bem como na Reforma Protestante.  

Ela foi apresentada por Thomas Kuhn (2003, p. 159), juntamente com a mudança 

de paradigma da própria ciência, a partir dos anos 70, como uma nova forma de contemplar a 

natureza, demostrando-se como o mundo, na compreensão do observador, mudou a natureza, 

sabendo que a natureza continuaria sendo a mesma, porém mudou profundamente como é 

conhecida. Segue suas palavras “Embora o mundo não mude com uma mudança de 

paradigma, depois dele o cientista trabalha em mundos diferentes. Não obstante, estou 

convencido de que devemos aprender a compreender o sentido de proposições semelhantes a 

essa”. 

Nesse seguimento, para abordar os níveis dos sistemas vivos, dos organismos, dos 

sistemas sociais e ecossistemas, mediante percepção produzida pela consciência ambiental, 

sob o paradigma da Bioética, expõem-se a teoria de Fritjof Capra em “A Teia da Vida”. Nela 

o autor discorre sobre a proposta de uma nova percepção da realidade, transformando a visão 

científica, no final do Século XX, de si próprio, como teórico, físico e pesquisador, como do 

mundo científico de sua época, como exposto em suas palavras a seguir:  

 

Na minha vida de físico, meu principal interesse tem sido a dramática mudança de 

concepções e de ideias que ocorreu na física durante as três primeiras décadas deste 

século, e ainda está sendo elaborada em nossas atuais teorias da matéria. As novas 

concepções da física têm gerado uma profunda mudança em nossas visões de 

mundo; da visão de mundo mecanicista de Descartes e de Newton para uma visão 

holística, ecológica. (CAPRA, 1996, p. 23). 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Koyr%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVI
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conhecimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Renascimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reforma_Protestante
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Em sua obra a ‘Teia da Vida ’, Capra alinha-se à percepção de Kuhn, sobre a 

ruptura científica e sociocultural, ocorrida no Pós-Revolução Industrial, entendendo 

consoantemente que ocorrera a quebra de paradigma, não somente científica, mas também 

uma ruptura cultural. Nesse sentido complementa o conceito de paradigma trazido por Kuhn 

nas seguintes palavras: 

 

Para analisar essa transformação cultural, generalizei a definição de Kuhn de um 

paradigma científico até obter um paradigma social, que defino como “uma 

constelação de concepções, de valores, de percepções e de práticas compartilhados 

por uma comunidade, que dá forma a uma visão particular da realidade, a qual 

constitui a base da maneira como a comunidade se organiza” (CAPRA, 1996, p.24). 

 

Desse modo, Capra (1996, p. 25–26) discorre sobre o que seria esse novo 

paradigma, desde a sua origem, no filósofo norueguês Arne Naess, na década de 70, 

apresentando dois termos, a saber; “Ecologia Rasa” (antropocêntrica, no ‘uso’ da natureza em 

prol do homem) e o termo Ecologia Profunda, consideraria “a natureza como uma rede de 

fenômenos, interconectados e interdependentes, incluindo os seres humanos”. Assim, 

reconheceria o valor intrínseco de todos os seres vivos e conceberia a natureza como “teia da 

vida”, desse modo, os seres humanos fariam parte dessa teia, apenas como um fio.  

Por conseguinte, o termo ‘Ecologia Profunda’, no sentido de Capra (1996), seria a 

teia da vida e toda a sua dinâmica, abordando o objeto de estudo, no recorte da temática no 

decorrer desta dissertação, no sentido da vida em geral, em sua essência e funcionamento, 

como foi apresentada na proposta inicial, porém sem o molde da Bioética.  

Para se entender mais sobre a Ecologia Profunda segue-se o raciocínio de Capra 

(1996, p.32), dando-se a entender que se estaria voltando, à natureza da vida, da dicotomia 

entre “substância (matéria, estrutura, quantidade) e forma (padrão, ordem, qualidade)” no 

tocante à abordagem da natureza, em uma perspectiva holística por meio de análise sistêmica, 

tendo como concepção os organismos vivos, fazendo parte de um todo integrado. 

Desse modo, Capra (1996, p. 33) explana, quanto à forma, um padrão contínuo de 

fluxo, entre energia e matéria, enquanto “a forma permaneceria inalterada”, de modo que o 

metabolismo já definido pela vida ater-se-ia em sua programação originária, alterando apenas 

dentro daquilo definido, para o desenvolvimento das espécies. Sobre a sua substância, ela 

seria um “potencial para se chegar a diferentes formas”, diferenciando-se umas das outras 

pela predeterminação dos arranjos e definições dos metabolismos feitas previamente. 

Todavia, com os seres humanos, haveria um ‘plus’ a mais, havendo a consciência, 

dando-lhe múltiplas escolhas, pela infinidade de pensamentos e desígnios, percepções e 

sensações. Por conseguinte, os seres humanos seriam capazes de perceber a existência das 

coisas, ou antever a sua inclinação, experimentando-as pela noção de tempo, espaço e 
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movimento, se esforçando na aplicação dos seus sentidos, para a percepção através da 

consciência, das substâncias e formas das coisas, perseguindo na compreensão dos fenômenos 

e manifestações da vida, pela energia e luz, que o estaria fascinando, a ética da vida, 

extraindo-se de toda essa dinâmica a consciência ambiental.  

Por conseguinte, como ocorre na natureza, no processo de autorrealização de 

Aristóteles, haveria o desejo de autocompletude, na humanidade, pela investigação do todo, 

buscando entender com mais detalhes, o funcionamento de cada parte, bem como a sua 

interligação e interdependência com o todo, como se segue nas palavras de Capra (1996, p. 

33): “O processo de autorrealização da essência nos fenômenos efetivos é chamado por 

Aristóteles de ‘enteléquia’ (autocompletude)”. 

Assim, pela percepção da Bioética como consciência ambiental, nem o todo (a 

natureza), determinaria as partes e nem as partes (a humanidade e os outros seres vivos) 

determinaria o todo, mas a interação da vida, nas partes e no todo, formariam a sua unicidade, 

estendendo-se como garantidora da sinergia e permanência de ambos, no conjunto da natureza 

e na junção de todas as teorias para a preservação da vida.  

Na junção das teorias, de forma mais excelsa, a Bioética englobaria todas as 

formas de ética, em um mesmo resumo científico, abrangendo o conteúdo do conhecimento 

das ciências e das humanidades, em prol da preservação e defesa da vida, desenvolvendo-se 

nas pesquisas e ações, para sua permanência, respeitando-se o desenvolver da vida em ambas 

as suas manifestações, considerando os limites do tempo, espaço, movimento e forma, já pré-

estabelecidos.  

Nessa mesma linha teórica, Capra expõe a necessidade de se fazer junção, das 

várias teorias, para explicar a dinâmica da natureza, concluindo que seria necessária a 

participação de todas as teorias, pois nenhuma nem outra estariam de todas certas, mas todas 

estariam incompletas, devendo ter-se empenho conjuntivo, agregando mais a ambas, como se 

segue nas suas palavras, constatando duas realidades distintas: 

 

[...] - a de um mundo vivo desdobrando-se em direção à ordem e complexidade 

crescentes, e a de um motor que para de funcionar, um mundo de desordem sempre 

crescente. Quem estava certo, Darwin ou Carnot?  Ludwig Von Bertalanffy não 

podia resolver esse dilema, mas deu o primeiro passo fundamental ao reconhecer 
que os organismos vivos são sistemas abertos que não podem ser descritos pela 

termodinâmica clássica. (CAPRA, 1996, p.66-67). 

 

Nesse sentido, como apresentado por Fritz Jahr, na década de 1920 e Potter na 

década de 1970, no termo a ‘ética da vida’ e ‘ciência da sobrevivência’, respectivamente, a 
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hipótese da dissertação, com a seguinte afirmativa: ‘a Bioética como consciência ambiental’, 

faria a junção de todas elas, ganhando mais robustez na solução de problemas.  

Desse modo, utilizar-se-á o conteúdo do conceito da Ecologia Profunda, nos itens 

compatíveis de aproveitamento, para a formação da Bioética como consciência ambiental, 

com fins à sustentabilidade e equilíbrio do meio ambiente. 

Nessa linha, pode-se denotar, em resumo, ser a vida o motivo da forma, a 

organização das estruturas, o movimento e orientação dos fluxos, a determinação dos 

metabolismos e o sentido da própria existência de todas as coisas e, em termos gerais, como já 

desenvolvidos no trabalho, a vida ser melhor que a morte e a permanência melhor que o fim.    

O resumo da obra “a Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas 

vivos”, Fritjof Capra (1996, p.1-107) imerge na ‘Ecologia Profunda’, expressando o 

reconhecimento nos valores inerentes a todos os seres vivos, concebendo os seres humanos 

apenas como um fio da teia da vida, denotando-se a percepção e a maneira de pensar, sobre o 

meio ambiente, nas inclinações para a própria natureza, tendo em vista a formação da 

consciência ambiental, mediante a ética da vida, reajustando o núcleo fundamente da 

preservação ambiental, para o centro dos debates, pela mudança de paradigma, como na 

hipótese apresentada.  

Desse modo, de maneira geral, seria a vida o movimento de todas as coisas, 

fazendo-as ser o que elas são, por conseguinte, não seria os componentes utilizados na 

dinâmica da vida sua definição, mas pelo contrário, seria a vida o sentido natural e último de 

suas existências. 

Nesse sentido, para que cada parte estivesse onde deveria estar desempenhando a 

sua função, em prol de um todo maior, todos os princípios éticos como: solidariedade, 

fraternidade e liberdade, ou qualquer outro, em todas as máximas éticas, bem como nos 

imperativos categóricos, deveriam contribuir com a permanência da espécie humana, em 

coexistência com as outras formas de vida, de maneira harmônica e sinérgica, convergindo 

pela ética da vida à consciência ambiental.  

À vista disso, prossegue-se na investigação sobre a compreensão da vida nos 

ecossistemas e na dinâmica dos SEs, juntamente com a importância dos Serviços Ambientais, 

no próximo subtópico, para compreender a razão de ser dos PSAs, no desenvolvimento do 

trabalho mais a frente.  
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4.2 Serviços Ecossistêmicos, Serviços Ambientais e o reconhecimento da vida  

 

Por volta do século XVIII, reacendeu-se a ideia de considerar o planeta, um só ser 

vivo. Segundo Capra, dentre os pensadores, assemelhando-se a esta linha doutrinária, tem-se 

James Lovelock (1919), com a ‘Hipótese de Gaia’, firmando-se as bases para ser 

desenvolvida por outros pensadores, como em suas palavras: 

 

Mais recentemente, a ideia de um planeta vivo foi formulada em linguagem 

científica moderna como a chamada Hipótese de Gaia, e é interessante que as 

concepções da Terra viva, desenvolvidas por cientistas do século XVIII, contenham 

alguns elementos-chave da nossa teoria contemporânea. O geólogo escocês James 

Hutton sustentava que os processos biológicos e geológicos estão todos interligados, 

e comparava as águas da Terra ao sistema circulatório de um animal. O naturalista e 
explorador alemão Alexander Von Humboldt, um dos maiores pensadores 

unificadores dos séculos XVIII e XIX, levou essa ideia ainda mais longe. Seu 

"hábito de ver o Globo como um grande todo" levou Humboldt a identificar o clima 

como uma força global unificadora e a reconhecer a coevolução dos sistemas vivos, 

do clima e da crosta da Terra, o que quase resume a contemporânea hipótese de 

Gaia. (CAPRA, 1996, p. 35). 

 

O britânico, James Ephraim Lovelock (1972) vislumbrou a vida em torno da 

Terra. Esse pensador foi laureado com o Prêmio Ambiental ‘Volvo’ (1996), na Suécia, 

concedido em reconhecimento às iniciativas sustentáveis, da fundação ‘The Volvo 

Environment Prize Foundation’ e a Medalha Wollaston’ (2006), como prêmio de maior 

consideração na área da geologia da Sociedade Geológica de Londres, com o lançamento da 

‘Hipótese de Gaia’ (biogeoquímica). 

Kirchner (2002, p. 52) destacou características de sua hipótese, apresentando a 

biosfera e a matéria do planeta Terra, exercendo controle por meio da ‘homeostase’24, pela 

“derivação de propriedades emergentes”, regulando o seu ambiente interno, promovendo a 

estabilidade e o equilíbrio dinâmico, pelos ajustes através dos “mecanismos de 

autorregulação, inter-relacionados e interdependentes”, mantendo as condições climáticas e 

biogeoquímicas.  

Em endereçamento ao periódico ‘Atmospheric Environment’, Lovelock 

apresentou a ‘Hipótese de Gaia’, pela primeira vez, descrevendo-a da seguinte maneira:  

 

O objetivo desta carta é sugerir que a vida em um estágio inicial de sua evolução 

adquiriu a capacidade de controlar o ambiente global para atender às suas 

necessidades e que essa capacidade persistiu e ainda está em uso ativo. Nesta visão, 

a soma total de espécies é mais do que apenas um catálogo, 'A biosfera' e, como 

                                                             
24 Homeostasia ou homeostase’ derivados dos termos gregos ‘homeo’, "similar" ou "igual", e ‘stasis’, "estático", 

estabilidade pelo equilíbrio. (SPERELAKIS, et al., 2012, p.3); 
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outras associações em biologia, é uma entidade com propriedades maiores que a 

simples soma de suas partes. Uma criatura tão grande, mesmo que apenas hipotética, 

com a poderosa capacidade de homeostatizar o ambiente planetário precisa de um 

nome; Sou grato ao Sr. William Golding por sugerir o uso da personificação grega 

da mãe Terra, "Gaia". (LOVELOCK, 1972, p. 579).25  

 

Lovelock (1974, p. 3) avançou em seu raciocínio no artigo ‘Atmospheric 

homeostasis by and for the biosphere’, em colaboração com Margulis, descrevendo a 

atmosfera terrestre como: “a atmosfera da Terra é mais do que meramente anômala; ela 

parece ser um dispositivo constituído especificamente para um conjunto de propósitos” 26.  

Não seria a vida, em suas redes e teias, interligando todos os seres vivos, por um 

comando próprio, ensinando-lhes pela linguagem do ‘ser vida’, sobre a preservação, já que o 

ser, sem a vida, estaria incompleto, porém a dependência da vida pelo ser a condicionaria à 

própria permanência? 

Logo, sem a manutenção da vida não existiriam os seres humanos nem os outros 

seres vivos, sem mesmo qualquer raciocínio sobre o capitalismo, sobre os desejos ou qualquer 

filosofia, ideal, valor ou crença, partindo-se sempre do pressuposto da vida, com fim em si 

mesmo, para se derivar os meios e as formas, pelas quais deveria ser preservada e mantida.  

Nesta linha doutrinária, afirma Capra (1996, p.36-40), que surgiram teorias com 

explicações físico-químicas para a vida, dentre elas, tem-se: o “‘vitalismo’ e o ‘organicismo’”, 

opondo-se à redução da biologia à física e à química.  

Elas procuraram trazer a compreensão do fenômeno da vida a partir do 

comportamento dos organismos vivos, aplicando-se na análise, a compreensão holística e 

sistêmica do todo, aferindo-se que o todo é maior que a soma de suas partes, pois haveria 

fenômenos somente compreendidos no âmbito de determinadas complexidades, da integração 

de cada parte com o todo em suas redes e teias, bem como de sua força emergente de 

autorregulação, como se segue nas palavras de Capra:  

 

Em que sentido exatamente o todo é mais que a soma de suas partes? Os vitalistas 

afirmam que alguma entidade, força ou campo não físico deve ser acrescentado às 

leis da física e da química para se entender a vida. [...] A ideia vitalista foi revivida 

recentemente, sob uma forma muito mais sofisticada, por Rupert Sheldrake, que 

postula a existência de campos morfogenéticos ("geradores de forma") não físicos 

                                                             
25 Tradução nossa de “The purpose of this letter is to suggest that life at an early stage of its evolution acquired 

the capacity to control the global environment to suit its needs and that this capacity has persisted and is still in 

active use. In this view the sum total of species is more than just a catalogue, ‘The biosphere’, and like other 

associations in biology is an entity with properties greater than the simple sum of its parts. Such a large 

creature, even if only hypothetical, with the powerful capacity to homeostat the planetary environment needs a 

name; I am indebted to Mr. William Golding for suggesting the use of the Greek personification of mother Earth, 

“Gaia.” ( LOVELOCK, 1972, p. 579). 
26 Tradução nossa de “Earth’s atmosphere is more than merely anomalous; it appears to be a contrivance 

specifically constituted for a set of purposes.” (LOVELOCK; MARGULIS, 1974, p. 3). 
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como os agentes causais do desenvolvimento e da manutenção da forma biológica 

[...] Os biólogos organísmicos afirmam que o ingrediente adicional é o entendimento 

da "organização", ou das "relações organizadoras" [...] as teorias de "auto-

organização" nas teorias contemporâneas dos sistemas vivos, e que o entendimento 

do padrão de auto-organização é a chave para se entender a natureza essencial da 

vida. (CAPRA, 1996, p.40). 

 

Desse modo, a compreensão da Natureza, pela análise dos estudos, tomando-a 

como objeto de constatação, partindo do pressuposto, considerando-a mero estoque de 

recursos, produtos ou riquezas, pelos ethos capitalista, tornou-se contraproducente, pois os 

resultados apontam o contrário, para a compreensão em sentido oposto, pois se verifica haver 

mecanismos de autorregulação, forças emergentes, bem como fenômenos inexplicáveis, 

quando examinados a partir das partes isoladas, ou desconhecidos pela imensidão do todo, 

sendo necessário compreender o meio ambiente pela integração de todos os seres vivos, por 

teias e redes da vida, enquanto se reconhece a cautela diante da incerteza científica. 

Com esse propósito, requer-se investigação e estudos, voltando os olhares para 

dentro da Floresta Amazônica Brasileira, para entender mais de sua dinâmica de vida e de 

seus mecanismos de autorregulação, atendo-se, aos conceitos de ‘Sistema’ e de ‘Pensamento 

Sistêmico’, para garantir-lhe a preservação, de forma imediata, objetivando-se o combate ao 

desmatamento e à perda da biodiversidade e do Bioma Amazônico, como demostrado por 

Capra, a seguir: 

 

Dessa época em diante, um sistema passou a significar um todo integrado cujas 

propriedades essenciais surgem das relações entre suas partes, e "pensamento 

sistêmico", a compreensão de um fenômeno dentro do contexto de um todo maior. 

Esse é, de fato, o significado raiz da palavra "sistema", que deriva do grego 

synhistanai ("colocar junto"). Entender as coisas sistemicamente significa, 
literalmente, colocá-las dentro de um contexto, estabelecer a natureza de suas 

relações. [...] a concepção de "complexidade organizada" tornou-se o próprio 

assunto da abordagem sistêmica [...] De maneira semelhante, o sabor do açúcar não 

está presente nos átomos de carbono, de hidrogênio e de oxigênio, que constituem os 

seus componentes. No começo da década de 20, o filósofo C. D. Broad cunhou o 

termo "propriedades emergentes" para as propriedades que emergem num certo 

nível de complexidade, mas não existem em níveis inferiores. (CAPRA, 1996, p. 41-

43). 

 

Desse modo, a compreensão dos conceitos de ‘Sistema’ e ‘Pensamento Sistêmico’ 

implica em considerar as partes interligadas ao todo, produzindo, em certos níveis de 

complexidade, fenômenos apenas explicados a partir de um pensar sistemático, como ocorre 

no sabor das frutas, incluindo o contexto ao qual aquela parte está inserida, levando-se em 

consideração as forças emergentes, em interação com todas as partes, ocorrendo apenas em 

níveis superiores, pois dependem da interação de todas as partes daquele sistema.  

Por conseguinte, aprofundando na complexidade da interação entre as partes, tem-
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se o conceito de ‘Ecossistema’, do britânico e ecologista de plantas Arthur George Tansley 

(1871-1955), trazido por Capra (1996, p.48), deixando o seu legado pela abordagem sistêmica 

da ecologia, caracterizando mais especificadamente as comunidades de animais e vegetais, 

como: "uma comunidade de organismos e suas interações ambientais físicas como uma 

unidade ecológica".  

Melo traz um quadro explicativo comparando as teorias de Daly e Farley (2004), 

com De Groot e outros (2002), apresentando o conceito de Funções Ecossistêmicas, 

extraindo-se dele a seguinte explicação: 

 

[...] Funções ecossistêmicas: as constantes interações presentes entre os elementos 

que compõem a estrutura dos ecossistemas (DALY; FARLEY, 2004). [...] 

entendidas como um subconjunto dos processos ecológicos e das mencionadas 

estruturas presentes nos ecossistemas, responsáveis pela criação de uma 

continuidade sistêmica no interior desses e tornando o todo maior do que a soma das 

partes individualmente consideradas (DE GROOT et al., 2002). [...] Por meio dessas 

funções os serviços ecossistêmicos são gerados. [...] (MELO, 2016, 198). 

 

Desse modo, pode-se caracterizar o que são os ‘Serviços Ecossistêmicos’ (SEs), 

pois pelo conceito de ‘Ecossistema’ entende-se serem esses serviços produzidos pelas 

interações físicas e ambientais desses organismos, como se tem a seguir a sua definição por 

Costanza e outros (1997, p. 254), como: “O fluxo de materiais, energia e informação de 

estoques de capital natural que são combinados aos produtos manufaturados e ao capital de 

serviços humanos para produzir bem-estar aos seres humanos”. 

Conquanto, os SAs serem prestados pelos homens à natureza, eles são derivados 

da própria natureza, pelos benefícios concedidos à humanidade pelos SEs, portanto, pela 

consciência ambiental trazida pela Bioética, seria mais que justo esta intervenção do homem, 

em prol do meio ambiente saudável e equilibrado, pois é o seu direito e, muito mais, de todos 

os seres vivos, diretamente ligados na produção dos benefícios originários. Assim tem-se essa 

dinâmica interligada e interdependente, com o Homo sapiens faber e a natureza, a seguir 

descrita, por Munk, no conceito de Serviços Ecossistêmicos: 

 

Os serviços ecossistêmicos são definidos como benefícios relevantes para a 

sociedade, gerados pelos ecossistemas e os serviços ambientais são aqueles que 

podem favorecer a manutenção, a recuperação ou o melhoramento desses benefícios. 
Um exemplo seria a recuperação e manutenção da mata ciliar (serviço ambiental) 

que auxilia na manutenção da provisão de água (serviço ecossistêmico). Assim, a 

principal diferença entre serviços ecossistêmicos e serviços ambientais é que, o 

primeiro conceito reflete os benefícios diretos e indiretos providos pelo 

funcionamento dos ecossistemas sem interferência humana, já o segundo se refere 

aos benefícios associados a ações de manejo do homem em sistemas naturais ou 

agro ecossistemas. (MUNK, 2015, p. 8). 
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Há de se considerar também a exelência dos serviços prestados pelo homem à 

natureza, pois beneficiariam todo ecossistema e proporcionariam bem-estar geral, a todos os 

seres vivos. Nesse sentido, como apresentado por Tejeiro e outros (2014, p. 16) os Serviços 

Ambientais são: “Iniciativas antrópicas com o objetivo de favorecer a provisão dos serviços 

ecossistêmicos”.  

Portanto, eles seriam prestados na natureza, visando a manutenção e equilíbrio, 

em quatro principais grupos dos Serviços Ecossistêmicos, a saber: 

 

-Serviços de Provisão, ou o fornecimento de bens de benefícios diretos para as 

pessoas, e muitas vezes com um evidente valor monetário, como a madeira 

proveniente de florestas, plantas medicinais e os peixes dos oceanos, rios e lagos. 

-Serviços Reguladores, o sortimento de funções vitais realizadas pelos ecossistemas, 

que raramente recebem um valor monetário nos mercados convencionais. Eles 

incluem a regulação do clima por meio do armazenamento de carbono e do controle 

da precipitação local, a remoção de poluentes pela filtragem do ar e da água, e a 

proteção contra desastres, como deslizamentos de terra e tempestades costeiras.  

-Serviços Culturais, não fornecem benefícios materiais diretos [...] eles incluem o 
valor espiritual ligado a determinados ecossistemas, tais como os bosques sagrados e 

a beleza estética das paisagens ou das formações costeiras que atraem turistas.  

-Serviços de Suporte, não fornecem benefícios diretos para as pessoas, mas são 

essenciais para o funcionamento dos ecossistemas e, portanto, indiretamente 

responsáveis por todos os outros serviços. A formação dos solos e os processos de 

crescimento das plantas são alguns exemplos. (BRASIL, 2010, p. 23)  

 

Como pôde-se observar, a finalidade dos Serviços Ambientais, diferencia-se dos 

serviços prestados pelo ethos capitalista, desde a sua origem, apresentando-se em contraponto 

à degradação ambiental e à insegurança, ocasionadas pela intervenção temerária do homem na 

natureza, pelo isolamento dos fins antropocêntricos, em obnobilações de incertezas 

científicas, insistindo ainda em levar a cabo as suas ações e, por consequência, suportando os 

seus desdobramentos, pelas catástrofes ambientais e a extinção das espécies.  

Portanto, pela consciência ambiental, fertilizada pelo raciocínio Bioético, 

tomando por base o conteúdo concernente ao Princípio da Precaução, requer a limitação de 

ações temerárias, pelas balizas do seu conceito, tendo em vista a direção, rumo à necessidade 

da cautela ambiental, como apresentado a seguir por Silva e Diniz: 

 

Já o Princípio da Precaução é considerado uma garantia contra os riscos potenciais 

que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ainda ser 

identificados. […] Este princípio afirma que no caso de ausência de certeza 

científica formal, a existência de um risco de um dano sério ou irreversível requer a 

implementação de medidas que possam prever, minimizar ou evitar este dano.  

(SILVA; DINIZ, 2018. p. 66). 

 

Por conseguinte, a vida em toda a sua biodiversidade, no presente e futuro, 

deveria ser priorizada, para qualquer pensamento e atuação humana. Desse modo, antes de 
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avançar no trabalho, propõe-se fazer breve meditação sobre o reconhecimento da vida na 

biodiversidade, apresentando também o ‘dilema do homem faminto’, não estando satisfeito 

com a chamada lacuna da humanidade deixada pelos discursos abstratos dos ambientalistas, 

necessitando se alimentar. Restando-se saber qual seria a sua prioridade, quando fosse 

aplicada a Bioética como consciência ambiental, pela mudança de paradigma, nas várias áreas 

das ciências e das humanidades, simultaneamente à necessidade da saciar sua fome, para se 

compreender a importância de manter-se a vida, em toda a sua biodiversidade e equilíbrio, 

enquanto a fome estivesse o atormentando, como abordado no próximo subtópico. 

 

4.3 O reconhecimento da vida na biodiversidade aplicada ao dilema do homem faminto 

 

Como se depreendeu no decorrer do trabalho, o anseio pela aplicação da Bioética 

como consciência ambiental poderia considerar toda a proteção de biodiversidade Amazônica, 

em atuação pelo biocentrismo, já que considerariam os seres vivos em sua totalidade, 

respeitando-os em seus ciclos, ecossistemas, mecanismos de autopreservação, dentre outros, 

com propósitos múltiplos, pois em benefício da natureza, da comunidade local e de toda a 

humanidade, quando prestassem os Serviços Ambientais, como extraído da ‘Rio+20’, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável:  

 

197. Reafirmamos o valor intrínseco da biodiversidade, bem como os valores 

ecossistêmicos, valores genéticos, sociais, econômicos, científicos, educacionais, 
culturais, recreativos e estéticos da diversidade biológica e o papel primordial na 

manutenção dos ecossistemas que fornecem serviços essenciais e eles são 

fundamentos essenciais para o desenvolvimento sustentável e o bem-estar humano. 

Reconhecemos a gravidade da perda global de biodiversidade e degradação dos 

ecossistemas e enfatizar que prejudicam o desenvolvimento global e que afeta a 

segurança alimentar e nutrição, abastecimento de água e acesso a ele, e a saúde de 

povos rurais pobres e em todo o mundo, incluindo as gerações presentes e futuras. 

Isso destaca a importância da conservação da biodiversidade, aumentando a 

conectividade habitat e aumentar a resiliência dos ecossistemas. (ONU, 2012, p. 40). 

 

Por essa nova perspectiva, a humanidade incorreria em grande avanço, na 

percepção científica sobre a vida, no meio ambiente e em toda a sua dinâmica, pela análise 

dos ecossistemas, apontando, pela análise mais coerente, a interdisciplinaridade das ciências e 

das humanidades, mediante a observação da complexidade organizada, sendo irreconciliável 

com discursos compartimentados e monólogos solipsistas27 sobre a natureza, devendo sempre 

                                                             
27Na filosofia “doutrina segundo a qual só existem, efetivamente, o eu e suas sensações, sendo os outros entes 

(seres humanos e objetos), como partícipes da única mente pensante, meras impressões sem existência própria 

[Embora freq. considerado uma possibilidade intelectual (caso limite da filosofia idealista), jamais foi endossado 
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partir do pressuposto do ser humano fazendo parte dela, pelo reconhecimento da vida em 

sociedade, em harmonia com os demais seres viventes, lembrando-se da teia da vida, pela 

qual o ser humano se expressa, pelo fio da vida, ao qual lhe foi emprestado. Nesse sentido 

tem-se o resumo da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), como se segue: 

 
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) é um tratado da Organização das 

Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados 

ao meio ambiente. A Convenção foi estabelecida durante a notória ‘ECO-92’ – a 
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 – e é hoje o principal 

fórum mundial para questões relacionadas ao tema. Mais de 160 países já assinaram 

o acordo, que entrou em vigor em dezembro de 1993. (BRASIL, 2019e, p. 1). 
 

Em 1998, o Brasil promulgou a CDB, assinada no Rio de Janeiro, em 5 de junho 

de 1992, pelo Decreto n.º 2519/9828. Desse modo, assim como se entendeu sobre a 

importância da proteção do genoma humano, como um patrimônio da humanidade, como 

anotado no art. 1.º da Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, 

‘Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights’ (UDGHR), de 1998  pela 

consciência ambiental, poderia haver um banco biológico, para armazenamento e coletas de 

materiais de todas as espécies, inclusive para a preservação da Amazônia e toda a sua 

biodiversidade, quando catalogadas e preservadas na sua dinâmica natural.  

Por conseguinte, tendo a Bioética como consciência ambiental, haveria mais 

eficiência na aplicação do artigo 225, § 1.º, inciso II, da CR/88, como se segue: “§ 1.º - Para 

assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: II- preservar a diversidade e 

a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético”. (BRASIL, 1988). 

Nesse sentido, a humanidade poderia contribuir para a repetição de cada 

singularidade, evitando assim a extinção das espécies, como se adotou na Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): “O genoma humano 

constitui a base da unidade fundamental de todos os membros da família humana bem como 

de sua inerente dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da 

humanidade”. (UNESCO, 1998, p. 1).  

À vista disso, abrir-se-ia o campo para uma infinidade de oportunidades para a 

humanidade, em participar mais ativamente na floresta, não somente quando envolvesse o uso 

econômico da biodiversidade, pela dinâmica da floresta, na utilização do excesso florestal, de 

                                                                                                                                                                                              
integralmente por algum pensador. ETIM: sol(i)- + rad. do lat. ipse, a, um 'mesmo, de si mesmo' + -

ismo”.(HOUAISS, 2009.) 
28 (BRASIL, 1998). 
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ciclos em ciclos, quando se fizesse o manejo florestal sustentável, mas adotando 

simultaneamente, na área manejada, políticas diversas, além dos tradicionais ‘comando e 

controle’, tendo em vista o monitoramento da vida, o recolhimento de amostras da sua 

biodiversidade, para a manutenção da própria floresta, ou com o fim de atividades, como a 

Bioprospecção, como apresentando em seu conceito, a sua relevância por Saccaro-Júnior, 

como se segue: 

 

Uma das formas de extrair valor econômico da biodiversidade é a bioprospecção. 

Ela pode ser definida como a busca sistemática por organismos, genes, enzimas, 

compostos, processos e partes provenientes de seres vivos em geral (coletivamente 

chamados de recursos genéticos) que possam, eventualmente, levar ao 

desenvolvimento de um produto. É relevante para uma ampla gama de setores e 

atividades, incluindo biotecnologia, agricultura, nutrição, indústria farmacêutica e de 
cosméticos, biorremediação, saúde, entre outros. Para a agricultura, por exemplo, a 

busca por genes em espécies silvestres pode levar à criação de novas variedades de 

plantas alimentícias, adaptáveis a condições socioambientais diversas, contribuindo 

para a segurança alimentar do futuro. (SACCARO-JÚNIOR, 2012, p. 01). 

 

Por conseguinte, seguindo na mesma linha, orientando-se pela finalidade na 

preservação dos ecossistemas, para continuidade dos Serviços Ecossistêmicos, conjugando 

políticas públicas às necessidades locais, para proteção e recuperação da natureza, tem-se o 

incentivo dos PSAs à comunidade local, visando à prestação de serviços ambientais. Nesse 

sentido, Cruz e outros, apresentam o ‘Projeto Floresta em Pé’, relacionando-o ao ‘Manejo 

Florestal Comunitário’, bem como às iniciativas sustentáveis, apresentando o seu conceito 

como: 

 

O projeto Floresta em Pé (FEP) é uma cooperação franco-brasileira que aborda o 
manejo das florestas comunitárias na Amazônia brasileira. Este visa principalmente 

o manejo sustentável desses espaços com uma melhoria das rendas diretas das 

populações locais, através do monitoramento e do apoio de algumas experiências 

emblemáticas. (CRUZ, et al., 2011, p. 22). 

 

Desse modo, a abstração e generalidade dos termos globais apresentados, sobre 

preservação ambiental, ganhariam caráter prático, quando apontada dinâmica para a sua 

efetivação, detalhando a origem dos recursos: - como se tem no exemplo do Fundo Francês 

pelo Meio Ambiente Mundial (FFEM) 29- no acordo firmado em 2006, com o Brasil, quando 

também deixam claro o valor: - com o aporte financeiro de 1,38 M€ (um milhão trezentos e 

                                                             
29“O FFEM (www.ffem.fr) é um fundo público bilateral criado em 1994 pelo governo francês após a 

Conferência do Rio. Tem como objetivo a proteção do meio ambiente mundial nos países emergentes e em 

desenvolvimento. O FFEM promove, através de projetos de desenvolvimento sustentável, preservação e o 

equilíbrio de nosso planeta, atuando nas seguintes áreas: Biodiversidade, Mudanças climáticas, Águas 

internacionais, Degradação das terras, Poluentes orgânicos persistentes, Camada de ozônio”. (CRUZ et al., 2011, 

p. 23). 
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oitenta mil Euros), correspondendo à R$ 8.240.859,68 (oito milhões, duzentos e quarenta mil, 

oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), valores atualizados em 2019 - 

a forma e prazos pré-estabelecidos para a sua execução, acompanhamento e mensuração dos 

resultados, como se segue: 

 
O convênio vinculando o Fundo Francês pelo Meio Ambiente Mundial (FFEM) por 

meio da Agência Francesa pelo Desenvolvimento (AFD) e o IBAMA através a 

Fundação de Tecnologia Florestal e Geoprocessamento (FUNTEC) foi assinado em 
2006, para um valor de 1,38 M€, com um prazo de realização até dezembro de 2010, 

obtendo uma prorrogação por mais seis meses, ficando a finalização das atividades 

estabelecidas para junho de 2011. (CRUZ, et al., 2011, p. 22). 

 

Dentre tantos financiadores, de projetos ambientais, tem-se o Fundo Brasileiro 

para a Biodiversidade (Funbio), funcionando como mecanismo financeiro nacional privado, 

sem fins lucrativos, de maneira estratégica, buscando parcerias com vários setores para 

proporcionar suporte financeiro e técnico às iniciativas de conservação da biodiversidade.  

Em âmbito mundial, tem-se o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), 

implantado pelo Banco Mundial, bem como pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA). Por volta de 2012, a FUNBIO lançou proposta para também se tornar 

implementadora do GEF, apresentando-se como o esforço mundial rumo à sustentabilidade, 

segue a amplitude e abrangência do GEF: 

 
O Global Environmenl Facility (GEF), em português Fundo Global para o Meio 

Ambiente, é um dos maiores financiadores de projetos ambientais no mundo. A 
iniciativa de cooperação internacional reúne hoje 183 países e trabalha com 

instituições internacionais, organizações da sociedade civil e o setor privado. O GEF 

foi estabelecido em 1991 como um programa piloto de USD 1 bilhão do Banco 

Mundial para apoiar a proteção do meio ambiente global e promover o 

desenvolvimento sustentável. Desde o seu início, já destinou mais de USD 13 

bilhões para cerca de quatro mil projetos em mais de 150 países, incluindo o Brasil. 

(BRASIL, 2019 d, p. 1). 

 

Nessa Perspectiva apresenta-se o ‘Dilema do Homem Faminto’, para 

compreender-se sobre a importância da Consciência ambiental, a seguir descrito. 

Um pequeno agricultor detinha as últimas sementes, de uma determinada espécie, 

sendo o substrato essencial para a permanência de outras espécies, interligadas a outras e 

outras..., assim, sucessivamente. No entanto, o homem estaria com muita fome, portanto, o 

que ele deveria fazer? 

A vida daquela espécie estaria ali naqueles poucos e pequenos grãos, e somente 

ali. Consequentemente, a vida de outras espécies, embora não estivessem ali, precisariam da 
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permanência e continuidade da vida naquela espécie, para serem preservadas na integralidade, 

seguindo em suas especificidades.  

Pelo raciocínio da Bioética, aplicada na biodiversidade, a vida seria auxiliada pelo 

planejamento, logo, o homem conduzido à consciência ambiental, prestaria o serviço 

ambiental exigido, para a permanência da vida naquela espécie, oferecendo-lhe o transporte 

para a repetição de suas características daquela matéria, na forma de sua integralidade, na 

proporção exata do ser, para ser o que seria, em outro local apropriado, onde pudesse 

germinar novamente.  

No entanto, se houvesse demora em se decidir, elas se secariam e passariam do 

tempo de serem plantadas. Da mesma forma, pela morosidade, elas não se prestariam mais 

para alimentação, devido à condicionante dos ciclos da vida, aos quais haveria um 

determinado tempo de permanência naquela matéria, logo, de se manter naquela condição. 

Portanto, a vida seria mantida de matéria em matéria, sempre condicionada, de 

tempo em tempo, podendo multiplicar-se, em proporção limitada para cada espécie, ou pelo 

condicionamento, na concentração da matéria, em determinadas espécies, resultando dessa 

interação, o manejo natural/racional, ético e sustentável, na prestação de SAs, para a dinâmica 

da vida e sua biodiversidade, em um ambiente equilibrado.   

Embora ele estivesse faminto, poderia redimensionar as necessidades de 

sobrevivência, para outras formas de alimentação, se fosse orientado e apoiado, planejando 

retirar apenas parte das sementes, ou para o futuro, planejar a obtenção de mais sementes 

daquela espécie, tanto para plantar novamente, ou para saciar sua fome. 

Por meio deste dilema, pôde-se separar a vida (o pulsar do ‘ser vivo’), de sua 

matéria (o substrato daquele ser) a forma (a condicionante repetitiva intrínseca daquela 

espécie) e as condicionantes da vida (os meio propícios para a vida se manter no ‘ser vivo’, 

respeitando os seus ciclos), para o planejamento do homem, em longo prazo, ou alimentar-se 

daqueles grãos de semente e se esquecer da sustentabilidade, lembrando-se dela quando a 

fome voltar, porém, sem trazer de volta a escolha, pois as sementes se foram, a vida se esvaiu 

e aquela integralidade se perdeu em estercos humanos, quando em sua insensatez, devorou no 

presente, a possibilidade do futuro. 

Com esse exemplo, pôde-se entender sobre a importância da educação ambiental, 

para se adquirir a consciência ambiental, pois, como poderia entender se não fosse ensinado? 

Mas, pelo contrário, se fosse mostrada a significância daquelas simples sementes, em suas 

singularidades e integralidades, fazendo parte de algo maior na forma interligada e 

interdependente, admoestando sobre a aplicação da ética ambiental e os seus possíveis 
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benefícios, ao mesmo tempo, proporcionando a prestação de SAs à natureza, garantiria o 

prosseguimento daquela espécie em sua vida, pela boa disposição do coração esclarecido, mas 

também pela assistência em lhe retirar de sua penumbra, lhe oferecendo os meios à 

subsistência.  

Nesse sentido, ter-se consciência ambiental seria ter a percepção daquela situação 

e saber como proceder, tendo em vista a finalidade de se manter a vida, em toda a sua 

biodiversidade, pela Bioética. Desse modo, poderia oferecer o aporte financeiro, vinculado à 

contra prestação, por meio de benefícios ambientais. 

Com esse propósito, dirigem-se os Projetos de Manejo Florestal e aplicam-se os 

Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDSs), de ciclos em ciclos, considerando a 

proporção de cada espécie para o equilíbrio da vida na biodiversidade, relacionando-a a toda 

rede da vida, na matéria disponível e nas suas condicionantes, pela solidariedade advinda da 

ética da vida. Sob esse fundamento consolidam-se os PSAs, abordados no próximo subtópico 

e desenvolve-se a pesquisa no caso prático, sobre o pioneirismo da empresa Maflops na 

Parceria Público-Privada, pela análise do caso concreto, em seguida no sexto tópico. 

 

4.4 A razão de ser do Pagamento por Serviço Ambiental, na solidariedade ambiental 

 

O ponto culminante desse trabalho atém-se ao recorte da temática, sob o 

referencial teórico de Fritz Jahr (1927) e Potter (1970), estabelecendo a Bioética como 

consciência global, sobre o meio ambiente. Por conseguinte, pelo desenvolvimento da 

investigação sobre a consciência ambiental, no decorrer do trabalho, entendeu-se, a razão de 

ser dos PSAs, a saber; a solidariedade ambiental, para a manutenção da vida em toda a sua 

biodiversidade.  

Em contrapartida, à solidariedade ambiental, têm-se os SEs, prestados pela 

Natureza aos seres vivos, oriundos dos complexos ecossistemas, bem como das 

externalidades dos ciclos naturais, resguardados pela inclinação natural, na inteligência da 

vida, em todos os seus mecanismos de autopreservação, na amálgama de sua integralidade. 

Desse modo, os SAs, prestados pelo homem à Natureza, quando aplicados em 

complemento à força natural de regeneração, manutenção e recomeço dos ciclos, trazem na 

prática, o ponto em comum, da solidariedade ambiental, quando ambos se encontram, nos 

benefícios ambientais, para a natureza e todos os seres vivos, na demonstração da consciência 

da vida, pela junção da razão e extintos, ambos se inclinando rumo à permanência e equilíbrio 

de toda a biodiversidade. 
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Portanto, a finalidade e a razão de ser dos PSAs seria a solidariedade ambiental, 

através de incentivos, pelas mentes esclarecidas, tanto pela importância da continuidade da 

vida na biodiversidade, como no desenvolvimento da consciência ambiental, pela Bioética, na 

importância de sua aplicação em casos práticos. 

Nesse rápido Preâmbulo, constatou-se a razão de ser, dos PSAs, para 

despertamento do interesse mundial, portanto, apresentou-se a hipótese de considerar os 

PSAs, como estímulos e incentivos à manutenção dos SEs, pela prestação dos SAs, mediante 

contrapartida financeira, para a complementação dos meios de subsistência, das famílias 

inseridas na Floresta Amazônica Brasileira. 

Consequentemente, tem-se a razão de ser dos Serviços Ambientais (PSAs) ou o 

motivo de sua existência, a saber; a vida que se mantém no prosseguimento para a vida, pela 

ética da vida, como consciência ambiental, para a manutenção de cada singularidade. 

Portanto, sob esses fundamentos, se firma a proposta para a razão de ser dos PSAs, na 

hipótese da solidariedade ambiental pela Bioética. 

Com esse entendimento, poder-se-ia compreender sobre a relevância dos PSAs e 

sua dimensão em âmbito global, com a participação de entes internacionais, sendo possível 

extrair-se o seu conceito e a sua finalidade, da vinculação à prestação de SAs para a natureza, 

como prescrevem Lavratti e Tejeiro, como se segue: 

  

Os pagamentos por serviços ambientais podem ser conceituados como transações 

entre duas ou mais partes envolvendo a remuneração àqueles que promovam a 

conservação, recomposição, incremento ou manejo de áreas de 

vegetação/ecossistema considerada apta a fornecer certos serviços ambientais, e ou 

que se abstém de práticas tendentes à sua degradação. Tende-se a remunerar os 
provedores dos serviços ambientais (proprietários, posseiros ou ocupantes legítimos 

de certas áreas) por práticas de conservação, recuperação, regeneração, manejo do 

uso dos recursos naturais e abstenção de uso de técnicas impactantes tais como o 

emprego do fogo ou agrotóxicos. (LAVRATTI, TEJEIRO 2013, p. 13). 

 

Em complemento ao conceito trazido acima, Wunder aponta para cinco requisitos 

básicos na implantação dos PSAs, demostrando a disposição do provedor e do comprador, a 

compra, a contraprestação por meio da realização de um Serviço Ambiental (AS) e as 

condicionantes determinadas no contrato ambiental, como se segue: 

 

[...] um pagamento por serviços ambientais é: 1. uma transação voluntária na 

qual 2. um serviço ambiental bem definido ou uma forma de uso da terra que 

possa assegurar este serviço 3. é comprado por pelo menos um comprador 4. 

de pelo menos um provedor 5. sob a condição de que o provedor garanta a 
provisão deste serviço”. (WUNDER, 2005, p. 24), 
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Para se determinar quem pode ser comprador do serviço ambiental, deve-se levar 

em consideração a disposição em querer pagar pelo serviço prestado ao meio ambiente, como 

já desenvolvido no decorrer do trabalho, pela solidariedade ambiental, podendo ser os 

usuários diretos dos serviços, ou podendo advir recursos no âmbito nacional e internacional, 

de pessoas físicas ou jurídicas, de entidades públicas ou privadas, como se segue na descrição 

de Wunder e outros:  

 

Em princípio, pode ser comprador de um serviço ambiental qualquer pessoa 

física ou jurídica que tenha disposição a pagar pelo mesmo. Isto inclui empresas 

privadas, setor público e Organizações Não-Governamentais – ONGs nacionais 

ou internacionais, entre outros. Uma distinção básica relacionada ao tipo de 

comprador pode ser feita, por um lado, entre PSA privados (aqueles financiados 

diretamente pelos usuários dos serviços) e, por outro lado, por PSA públicos 
(onde o Estado atua como comprador, representando os usuários de serviços 

ambientais). (Wunder, et al., 2009, p. 29). 

 

Da mesma forma, complementa Wunder e outros, os provedores dos SAs, podem 

ser aqueles aptos a realizarem determinadas atividades, que proporcionem melhorias no fluxo 

gênico das espécies, ou melhoramentos e manutenções nos ciclos dos ecossistemas, bem 

como na conservação e proteção da floresta e da sua biodiversidade através de financiamento 

de setores públicos ou negociações diretas entre o empreendedor e o beneficiário dos SAs. 

Dessa forma os PSAs podem ser aplicados nas comunidades locais da seguinte forma: 

  

Dentre estas modalidades, então, há duas formas pelas quais moradores locais 

podem se beneficiar de PSA: 1. Mediante a venda de serviços ambientais 

(benefícios diretos); 2. Mediante impactos positivos de um PSA no meio 

ambiente ou na economia local (benefícios indiretos). (Wunder, et al., 2009, p. 

32). 

 

No entanto, a maior dificuldade é fazer com que esses recursos cheguem às 

famílias de baixa renda, das comunidades locais, devido a falta de documentação dos locais 

onde vivem, no acesso às plataformas e instituições, pela falta de aparato técnico para 

elaboração de projetos e implantação de iniciativas locais, e a falta de organização em torno 

de valores acessíveis para implementação inicial, como esclarece Wunder e outros:   

 

Na prática, identificar condições necessárias para a incorporação de benefícios, 

principalmente para a população de baixa renda para repartição de benefícios de 

PSA: 1. garantia de direitos de propriedade; 2. plataformas e instituições 
adequadas assegurando a participação de atores locais; 3. redução dos custos de 

transação para participação efetiva desses atores; 4. medidas colaterais de 

redução de pobreza. (Wunder, et al., 2009, p. 33). 
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Portanto, deveria haver o esforço comum, para a conservação da Amazônia pela 

disposição da vontade mundial de preservação ambiental, quando juntamente incentivasse a 

comunidade local, em atividades diversas, no estímulo à prestação dos SAs, novas ideias 

surgiriam, com o aporte financeiro pelo esforço mundial para o gerenciamento ambiental, 

fornecendo alternativas às famílias em situação de aperto, retirando-as da pobreza e da falta 

de oportunidades, pois estão imersas na floresta, precisando interagir em seu meio, de forma 

sustentável, necessitando de todo o aparato técnico científico, trazidos pelo suporte global, 

para o manuseio ambiental, em uma tão vasta complexidade, evitando assim a degradação dos 

ecossistemas de sua região, na busca pela sobrevivência. Nesse sentido preleciona Ferraro: 

 

 [...] apesar das barreiras ao desenvolvimento de um sistema de contratos de 

conservação em países de baixa renda, minha análise sugere que pagamentos de 

desempenho têm o potencial de melhorar a forma em que ecossistemas estão sendo 
manejados nestas nações. (FERRARO, 2001, p. 1). 

 

Ademais, segundo dados da Organização para o Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA) 30, a região Amazônica abrange aproximadamente 7,5 milhões de km², 

em áreas de difícil acesso, para realização de controle e fiscalização, tornando-se os gastos 

altíssimos, por conseguinte, aproximadamente 68% se encontram no Brasil sendo, portanto, 

extremamente necessária a participação das comunidades locais na fiscalização, proteção e 

preservação da floresta, como um todo, pois ali residem mais de 500 mil pequenos 

agricultores na Amazônia Legal Brasileira. 

Desse modo, a fiscalização e efetivação das políticas públicas sobre meio 

ambiente se dariam juntamente com as comunidades locais, nesse entendimento segue as 

palavras de Espinoza e outros (1999, p. 50): “os pagamentos por serviços ambientais 

constituem uma das medidas mais apropriadas que devem adotar e aplicar os países da 

América Latina e Caribe, em caráter prioritário, como forma de mitigar, controlar e reverter 

os acelerados processos de deterioração do meio ambiente [...]”. 

Contudo, embora a Amazônia Legal seja rica em biodiversidade e fonte de 

recursos, o índice de desenvolvimento humano é abaixo da média Nacional, encontrando-se 

em sua grande parte, em situação de vulnerabilidade, pobreza e fome, sem sequer ser atendida 

por coletas de esgoto, segundo explana Marcondes, encontrando-se maiores índices de 

vulnerabilidade social, como se segue: 

 

                                                             
30 (BRASIL, 2004a). 
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[...] dos 773 municípios da Amazônia Legal, somente 35 possuem Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (o IDH-M) igual ou acima da média nacional. 

Estão lá os maiores índices de vulnerabilidade social do país e alguns dos piores 

índices de oferta de infraestrutura e serviços públicos. Por exemplo, na região Norte 

apenas 7,8% dos municípios possui coleta de esgoto, enquanto no Sudeste este 

número é 92,9%. A situação dos municípios brasileiros comparando o IDH — índice 

de desenvolvimento humano — com o IVS — índice de vulnerabilidade social — é 

um indicativo. Como mostra o gráfico abaixo, as cidades da Amazônia Legal, em 

sua maioria, possuem os menores índices de desenvolvimento humano e os maiores 

índices de vulnerabilidade social no Brasil. (MARCONDES, 2017, p.2). 

 

À vista disso, os PSAs poderiam funcionar como complemento, no tocante aos 

meios de subsistência da comunidade local, bem como daquelas famílias dependentes da 

Amazônia, cujos afazeres envolvam o manuseio de produtos ou atividades ligadas à floresta, 

podendo participar de forma direta ou indireta, no manejo florestal sustentável, quando o PSA 

for aplicado nas Unidades de Conservação, bem como nas Reservas Legais, tendo em vista a 

preservação da totalidade na natureza, como entendido por Silva, quando traz o conceito de 

Reserva Legal para a aplicação do Manejo Florestal Sustentável, como se segue: 

 

[...] um regime jurídico de interesse público que implique sua relativa 

imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista a preservação e a 

proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de ecossistemas, a 

proteção ao processo evolutivo das espécies, a preservação e a proteção dos recursos 

naturais. (SILVA, 1982, p. 212). 

 

No Brasil, com a Lei nº 6 938/81, antes mesmo da ‘Rio/92’ elaborar o parecer 

sobre os PSAs, já previa a responsabilização ao poluidor, como demostrado no art. 4.º, sobre a 

Política Nacional do Meio Ambiente, no inciso VII, a seguir: “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”. (BRASIL, 1981). 

No mesmo sentido, regulamentando a lei supramencionada, tem-se o Decreto nº 4 

339/02, instituindo a Política Nacional da Biodiversidade, regendo-se pelo princípio do 

poluidor-pagador, em seu item IX, como demostrado a seguir: 

 
IX - a internalização dos custos ambientais e a utilização de instrumentos 

econômicos será promovida tendo em conta o princípio de que o poluidor deverá, 

em princípio, suportar o custo da poluição, com o devido respeito pelo interesse 

público e sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais; (BRASIL, 

2002). 

 

Com esse propósito, poderiam ultrapassar o sentido trazido no princípio do 

Poluidor-Pagador, para incorporar a consciência ambiental, trazida pela Bioética, no princípio 

do Protetor/Recebedor, pois, como se extrai no artigo 16, da Declaração do Rio, de 1992, esse 
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princípio de atém apenas aos aspectos básicos de comando e controle, com a seguinte 

instrução normativa:  

 

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos 

ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 

segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a 

devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais. (ONU, 1992). 

 

Nesse sentido, de maneira bem objetiva e clara, a Lei nº 12 305/10, que Instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, no seu art. 6o, em seu inciso I e II, tem dentre os seus 

princípios, ‘o da prevenção e precaução’, bem como os princípios do ‘poluidor-pagador’ e 

‘protetor-recebedor’. (BRASIL, 2010).  

O conceito do princípio poluidor/pagador foi definido pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) como: “O princípio que se usa para 

afetar os custos das medidas de prevenção e controle da poluição, para estimular a utilização 

racional dos recursos internacionais”. (OCDE, 1972). 

Todavia, seria necessário ir além de métodos de coação e coerção, aplicados pelos 

mecanismos de comando e controle, como desenvolvido no decorrer da dissertação, trazendo 

a formação da consciência ambiental, pelo paradigma da Bioética, pela espontaneidade da 

solidariedade ambiental, trazendo à baila o esforço pela indução e estímulos sustentáveis.  

Assim, requer-se a introspecção no princípio do Protetor-Recebedor, como se tem 

no raciocínio requerido para a aplicação dos PSAs, baseando-se nesse princípio, como 

apresentado por Melo: 

 

[...] o Princípio do Protetor Recebedor cuida das externalidades positivas. Ele serve 

de base normativa para os instrumentos econômicos, tais como o PSA que vêm 

sendo apresentada como caminhos alternativos à proteção ambiental, diante da 

alegada insuficiência dos mecanismos de comando e controle. (MELO, 2016, 

p.271). 

 

Portanto, embasando-se na justiça retributiva, no tocante à via de mão dupla, tanto 

para a permanência da floresta e toda a sua biodiversidade, como para a subsistência dos 

pequenos grupos de famílias, dependentes do relacionamento com o seu meio, incentivar a 

produção dos recursos atinentes à sua permanência na floresta, de forma sustentável. Altman 

segue essa orientação, apresentando a lógica do princípio do Protetor-Recebedor, nas 

seguintes palavras: 
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[...] a concepção de serviços ecossistêmicos enquanto externalidades positivas 

constitui um novo paradigma para o direito ambiental. A partir dessa concepção 

estão sendo elaboradas políticas ambientais, as quais buscaram integrar os aspectos 

da preservação dos serviços ecossistêmicos com aspectos sociais e econômicos. As 

externalidades positivas podem beneficiar toda a sociedade ou alguns grupos e, 

portanto, é justo que quem contribui para a manutenção dos serviços ecossistêmicos 

receba uma contrapartida. Em outras palavras, internalizar as externalidades 

positivas na economia. (ALTMANN, 2012, p. 55). 

 

Altmann (2012, p. 56-57) prossegue em sua análise, considerando sempre a 

contrapartida, pela prestação de SAs, em partes estratégicas da floresta e da biodiversidade, 

para lacrar as fendas, em suas vulnerabilidades. Nesse alinhamento segue suas palavras: “a 

ideia principal do sistema consiste em pagamentos por parte dos beneficiários dos SEs aos 

provedores destes serviços, remuneração esta, condicionada à sua manutenção. O sistema de 

PSA, portanto, constitui uma retribuição e um incentivo àqueles que preservam”. 

Com a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente (Rio/92), foram instituídos os 

Pagamentos por SAs, como compromisso global, tendo em vista o desenvolvimento 

sustentável, para os países emergentes, como se segue: 

 

As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização dos custos 
ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em vista a abordagem 

segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo da poluição, com a 

devida atenção ao interesse público e sem provocar distorções no comércio e nos 

investimentos internacionais. (ONU, 1992, p.3). 

.              
Com esse entendimento, os encontros globais sobre Meio Ambiente, poderiam ir 

mais além, participando direta e indiretamente na proteção da Amazônia, premiando os 

projetos com inciativas de preservação ambiental, como está previsto no art. 5.º do Acordo de 

Paris, que vai além do simples imperativo categórico da não degradação, mas o incentivo de 

proteção em ação, por iniciativas por parte os Estados Membros, do Poder Público e da 

Sociedade, em geral, de proporcionar ao particular, para a preservação do Meio Ambiente, 

uma contra medida pelos SAs prestados à natureza, nos PSAs, considerando os benefícios 

recebidos dos SEs e o seu potencial, como assim se segue: 

 

As Partes são encorajadas a tomar medidas para implementar e apoiar, incluindo por 

meio de pagamentos baseados em resultados, o quadro existente tal como 

estabelecido na orientação relacionada e nas decisões já acordadas no âmbito da 

Convenção para: abordagens políticas e incentivos positivos para as atividades 

relacionadas à redução das emissões a partir do desmatamento e da degradação 

florestal, e o papel da conservação, do manejo sustentável de florestas e do reforço 

dos estoques de carbono das florestas nos países em desenvolvimento; e abordagens 

políticas alternativas, como abordagens conjuntas de mitigação e adaptação para a 
gestão integral e sustentável das florestas, reafirmando a importância de incentivar, 

conforme apropriado, os benefícios não vinculados ao carbono associados com tais 

abordagens. (UNFCCC, 2015, p, 28). 
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Tendo em vista esse objetivo, o trabalho recolhe nos PSAs, a peça fundamental 

para se estabelecer o Manejo Florestal Sustentável (MFS), já que em sua normatização, seja 

no texto constitucional pátrio, bem como ordenamento infraconstitucional e nos arranjos 

internacionais em várias Convenções e Tratados Internacionais, há a preocupação de 

manterem-se as comunidades locais, de forma que subsistam na natureza.  

Nesse sentido no Código Florestal, exposto na Lei nº. 12 651/2012 há previsão 

para a aplicação dos PSAs, como se afere no art. 41, caput, tornando-se opção acertada para a 

abordagem antropológica na Floresta Amazônica, sobre os Manejos Florestais Sustentáveis, 

bem como os PDSs. Nesse sentido tem-se o seu propósito trazido por Machado, como se 

segue: 

 

É o Poder Executivo federal autorizado a instituir, sem prejuízo do cumprimento da 

legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação do meio 

ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a 

produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos ambientais, como 

forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente sustentável (Art. 41, caput 

da Lei n. 12.651/2012). Três incisos do referido Art. 40 fornecem a fundamentação 

do programa de apoio e incentivo à preservação e recuperação ambiental: I – 

pagamento ou incentivo a serviços ambiental, como retribuição, monetária ou não, 

às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços 

ambientais; II – compensação pelas medidas de conservação ambiental; e III – 

incentivos para comercialização, inovação e aceleração das ações de recuperação, 
conservação e uso sustentável das florestas e demais formas de vegetação nativa. 

(MACHADO, 2013, p. 20). 

 

Com os PSAs, na modalidade ‘Crédito de Carbono’, não seria diferente, poderia 

haver a intervenção direta e orientada na natureza, levando-se em consideração o acúmulo de 

conhecimento, até então proporcionado, pelos vários ramos da ciência e das humanidades, 

gerindo de maneira ótima a floresta e toda a biodiversidade, já que, conforme se pôde 

constatar, os organismos vivos não se inter-relacionam em sistemas estáticos, fechados ao 

mundo exterior, mas pelo contrário, eles participam da interação de componentes 

diferenciados, em um sistema aberto, em contínuo movimento, onde há o ingresso de 

materiais, em fluxo contínuo do meio ambiente exterior, fazendo sempre a troca recíproca de 

matéria.  

Assim, no próximo subtópico, restringir-se-á o trabalho na modalidade dos 

Créditos de Carbono, dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs), relacionados à 

permanência da própria floresta, em toda a sua biodiversidade. 
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4.5 O Pagamento por Serviço Ambiental, o mercado de carbono e a defesa da morada da 

vida, na Amazônia brasileira 

 

Dentre as modalidades de PSAs, optou-se por destacar aquelas adstritas ao 

‘Mercado de Carbono’ e à biodiversidade, pelo recorte do caso prático trabalhado à frente, por 

estarem repletas de oportunidades e serem o principal incentivo à comunidade local, aos 

impactos ambientais mínimos, no tocante à conservação florestal e a preservação da 

biodiversidade, pois os PSAs, na modalidade ‘Crédito de Carbono’, abrangem a parte 

estruturante de todo o meio, quando eles incentivam a permanência da floresta em pé, 

cumprindo assim o incentivo à preservação ambiental. Nesse sentido, preleciona Wunder e 

outros, detalhando essas modalidades:  

 

Captura e retenção de carbono Exemplos: captura de carbono por vegetação em 

crescimento, ou a condição de retenção de carbono no solo e na vegetação. 

Benefício pelo qual se paga: efeito potencial de mitigação das mudanças climáticas 

causadas por emissões antropogênicas. 2. Biodiversidade Exemplos: regulação e 

estrutura do ecossistema, diversidade genética e de espécies. Benefícios pelos quais 

se paga: valor de opção (uso futuro) e existência (conhecimento da existência e 

importância). (WUNDER, et al., 2009, p.21). 

 

A proposta da hipótese apresentada se resume no pagamento pelo desmatamento 

evitado, bem como pela captura adicional de carbono, mudando o tipo de vegetação na 

localidade por plantações florestais, reflorestamentos ou formas mistas Agroflorestais – SAF, 

quando há a intercalação de florestas com cultivo de outras plantações, como pimenta, 

urucum, guaraná, açaí, dentre outras, no meio da floresta. Desse modo, poderiam implantar 

‘cinturões de isolamento’, em torno da floresta, barrando as pastagens ou às atividades 

nocivas ao meio ambiente. 

Essa forma de inciativas advém da efetivação dos anseios trazidos pela 

implementação das diretivas do Protocolo de Kyoto sobre os PSAs, como estabelecidas no 

artigo 2, item 1, a seguir expostas: 

 

Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus compromissos quantificados de 
limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, a fim de promover o 

desenvolvimento sustentável, deve: (a) Implementar e/ou aprimorar políticas e 

medidas de acordo com suas circunstâncias nacionais, tais como: (iv) A pesquisa, a 

promoção, o desenvolvimento e o aumento do uso de formas novas e renováveis de 

energia, de tecnologias de sequestro de dióxido de carbono e de tecnologias 

ambientalmente seguras, que sejam avançadas e inovadoras. (UNFCCC, 1997, p. 

18). 
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Tendo em vista essa possibilidade, foram oportunizadas pelos Mecanismos de 

Parcerias Florestais de Carbono, ‘Forest Carbon Partnership Facility’ (FCPF), mudanças na 

realidade das comunidades, inter-relacionando-as às florestas, por meio de suas atividades, de 

forma sustentável, mediante a prestação de SAs, para a conservação dos estoques de carbono, 

como exposto a seguir: 

 
O Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) é uma parceria global de governos, 

empresas, sociedade civil e organizações de povos indígenas, focada na redução de 

emissões do desmatamento e degradação florestal, conservação do estoque de 

carbono florestal, gestão sustentável das florestas e aprimoramento da floresta e 

estoques de carbono nos países em desenvolvimento, atividades comumente 

chamadas de REDD +31. Lançado em 2008, o FCPF agora trabalha com 47 países 
em desenvolvimento na África, Ásia e América Latina e Caribe, juntamente com 17 

doadores que fizeram contribuições e compromissos no total de US $$ 1,3 bilhão. 

[...] O Fundo de Carbono da FCPF pilota pagamentos baseados em resultados para 

países que avançaram através da prontidão e implementação de REDD + e 

alcançaram reduções de emissões verificáveis em seus setores de florestas e de uso 

da terra. Financiamento atual: US $$ 900 milhões. (FCPF, 2018, p. 1). 

 

Nessa linha, seguem outros fundos de financiamento, como o Fundo Verde para o 

Clima (GCF), tendo em vista a redução das emissões de gases efeito estufa, como resposta às 

mudanças climáticas, no entanto, olhando pela proteção de forma indireta, associa-se no 

decorrer do trabalho, tais incentivos à proteção de todos os seres vivos, quando se garante a 

estrutura florestal. Segue breve exposição sobre o GCF:  

  

O Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund – GCF) é uma iniciativa global 

única para responder às mudanças climáticas, investindo em desenvolvimento de 

baixo carbono e resiliência climática. O GCF foi estabelecido por 194 países para 

limitar ou reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos países em 

desenvolvimento e para ajudar a adaptar as sociedades vulneráveis aos impactos das 

mudanças climáticas. Dada a urgência e a gravidade do desafio, o Fundo tem o 

mandato de fazer uma contribuição ambiciosa para a resposta mundial conjunta às 

mudanças climáticas. É uma entidade que opera no âmbito do mecanismo financeiro 

da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) e 

também serve ao Acordo de Paris. É a única entidade multilateral de financiamento 

cujo único mandato é servir a Convenção Quadro e que visa alocar montantes iguais 
de financiamento tanto para mitigação quanto adaptação. Foi estabelecido em 2010 e 

hoje conta com contribuições anunciadas (PLEDGES) de mais de US$10 bilhões, 

provenientes de 43 países. (BRASIL, 2019c, p. 1). 

 

Portanto, com o GCF, entendeu-se ser necessária a mobilização mundial em busca 

de alternativas às formas de produção, do capitalismo de consumo, como abordado no 

                                                             
31 REDD + “é um incentivo desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 

do Clima (UNFCCC) para recompensar financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de 

Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal, 

considerando o papel da conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento 

de estoques de carbono florestal. REDD+ = Redução de Emissões Provenientes de Desmatamento e Degradação 

Ambiental”. (BRASIL, 2016, p. 1). 
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decorrer do trabalho, ratificando a compreensão acampada pela hipótese da temática, no 

tocante à mudança de paradigma, sobre o fracasso da visão antropocêntrica do mundo, pois, 

nas políticas de preservação ambiental, investem-se bilhões de Dólares para a redução de 

emissões de poluentes, oriundos da própria consciência, Pós-Revolução Industrial, formada 

pelo ethos capitalista, como demostrado, originada na ética protestante. 

Dessa forma, houve uma guinada, rumo à consciência ambiental, porém 

carecendo de finalidade maior, em defesa da vida em toda a sua biodiversidade, com fim em 

si mesmo, pois, apesar de seu esforço pelas tentativas em garantir a sobrevivência do planeta, 

tendo em vista a sobrevivência humana, o fazem sob o viés antropocêntrico. Por essa 

perspectiva, leem-se os objetivos do GCF, mas ponderando o nível de consciência ali 

implícito, na insuflação e motivação para a preservação do meio ambiente, como se segue: 

 

O GCF financia projetos e programas tanto para redução de emissões (mitigação) 

quanto para o aumento da resiliência aos efeitos das mudanças do clima (adaptação). 

Estes poderão ser desenvolvidos pelos setores, público e privado, para atingir 

objetivos e metas nacionais de desenvolvimento sustentável. O Fundo tem por 

objetivo balancear as alocações para mitigação e adaptação de forma igualitária, 

mantendo também um equilíbrio entre os países. (BRASIL, 2019c, p. 1). 

 

Portanto, resta saber qual a finalidade maior da disposição mundial, em fazer tão 

altos investimentos, como ocorreu no empenho Global, em novembro de 2013, na 19ª 

Conferência das Partes (COP-19), da UNFCCC, em Varsóvia, Polônia, estabelecendo a 

arquitetura mundial, sobre incentivos financeiros, atrelados às reduções de gases de efeito 

estufa aos países em desenvolvimento, como se tem a seguir: 

 

[...] o Marco de Varsóvia para REDD+. O Marco criou, depois de sete anos de 

rodadas de negociação (Figura acima), uma arquitetura internacional para prover 
incentivos financeiros a países em desenvolvimento que estejam implementando 

políticas de REDD+. Por meio desse instrumento, países em desenvolvimento que 

tiverem seus resultados de REDD+ (reduções de emissões de gases de efeito estufa e 

aumento de estoques de carbono florestal) serão elegíveis a receber “pagamentos por 

resultados”. Tais resultados devem ser verificados por especialistas apontados pelo 

Secretariado da Convenção-Quadro. (BRASIL, 2016, p.1). 
 

No Brasil, com o Decreto nº 6527/08, estabeleceu-se o Fundo Amazônia, pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com a finalidade de 

aplicar as doações em ações voltadas ao combate do desmatamento e a promoção da 

preservação com fins à sustentabilidade, como exposto em seu art. 1º a seguir: 

 

Fica o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

autorizado a destinar o valor das doações recebidas em espécie, apropriadas em 
conta específica denominada ‘Fundo Amazônia, para a realização de aplicações 
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não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao 

desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia 

Legal, o qual contemplará as seguintes áreas: I - gestão de florestas públicas e 

áreas protegidas; II - controle, monitoramento e fiscalização ambiental; III - 

manejo florestal sustentável; IV - atividades econômicas desenvolvidas a partir do 

uso sustentável da vegetação; V - Zoneamento Ecológico e Econômico, 

ordenamento territorial e regularização fundiária; VI - conservação e uso 

sustentável da biodiversidade; e VII - recuperação de áreas desmatadas. (BRASIL, 

2008). 

 

Como compreendido, o REDD+ tem com principal foco ser instrumento para 

aplicação de financiamentos de ações que visem à redução de ‘Emissões Provenientes do 

Desmatamento e da Degradação Florestal’, sendo apresentado pela iniciativa do Brasil na 

UNFCCC, em 2007, com sua implantação pelo BNDES em 2008, com o ‘Fundo Amazônia’, 

segundo dados do próprio fundo, como se segue: 

 

O ‘Fundo Amazônia’ é uma iniciativa pioneira de financiamento de ações de 

Redução de Emissões Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal 

(REDD+). 1 Foi proposto pelo Brasil em 2007, na 13ª Conferência das Partes da 

UNFCCC, e teve sua criação autorizada ao BNDES, em 2008, por meio do Decreto 

Presidencial 6527 (BRASIL, 2018, p. 8). 

 

O Fundo da Amazônia com o seguinte lema: ‘O Brasil cuida. O mundo apoia. 

Todos ganham’, tem como principal característica, o incentivo à redução de gases de efeito 

estufa. Por essa visão, segundo o Relatório Anual do Fundo da Amazônia, tem-se a sua 

aplicação pelos órgãos de monitoramento, como exposto a seguir: “As regras e os critérios 

para captação e uso de recursos de pagamentos por resultados REDD+ são definidos pela 

CONAREDD+32, responsável por coordenar, acompanhar e monitorar a implementação da 

ENREDD+33. O Decreto 8576/2015, que instituiu a CONAREDD+” 34.  

Por esta direção, as políticas públicas mundiais são desenvolvidas por cada país, 

enquanto deveriam adquirir a compreensão, pela importância em se manter certo equilíbrio 

mundial, nessa linha, apresenta-se a visão do ‘Fundo Amazônia’: 

 

                                                             
32 CONAREDD+ conceito “Fica instituída a Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito 

Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono 

Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+, que será 
responsável por coordenar, acompanhar e monitorar a implementação da Estratégia Nacional para REDD+ e por 

coordenar a elaboração dos requisitos para o acesso a pagamentos por resultados de políticas e ações de REDD+ 

no Brasil, reconhecidos pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. (BRASIL, 

2015b). 
33 O conceito de ENREDD+ é apresentado pelo Decreto 8576/2015, REDD+, a seguir descrito no art. 1º 

Parágrafo Único: “Estratégia Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do 

Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável 

de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - ENREDD+”. (BRASIL, 2015b). 
34 (BRASIL, 2018, p. 8). 
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O Fundo da Amazônia visa incentivar o Brasil e outros países em desenvolvimento 

que possuem florestas tropicais a manter e aumentar as reduções voluntárias de 

emissão de gases de efeito estufa oriundas do desmatamento e da degradação 

florestal, como proposto pela delegação brasileira na 12ª Conferência das Partes das 

Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) em Nairóbi, Quênia, 2006. 

(BRASIL, 2013, p. 4). 

 

A estratégia nacional brasileira, a partir de 2015, passou a adotar os pagamentos 

por resultados, como forma de atuação, no combate à degradação ambiental, alinhando-se 

com a UNFCCC, angariando pelo gestor do ‘Fundo Amazônia’, o BNDES, recursos através 

de doações, como exposto a seguir: 

  

Com o estabelecimento, em 2015, da Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) 

e da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) o Fundo Amazônia passou a 

ser considerado elegível para acesso a pagamentos por resultados REDD+ 

alcançados pelo Brasil e reconhecidos pela UNFCCC. O Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o gestor do Fundo Amazônia, 

responsável pela captação e aplicação dos recursos, pelo acompanhamento e 

monitoramento dos projetos apoiados, pela prestação de contas e pela comunicação 

dos resultados obtidos de forma contínua e transparente. Até o fim de 2018, o Fundo 

Amazônia recebeu aproximadamente R$ 3,4 bilhões em doações, sendo 93,8% 

provenientes do governo da Noruega, 5,7% do governo da Alemanha, por meio do 

KFW ENTWICKLUNGSBANK, e 0,5% da ‘Petróleo Brasileiro S.A’. (Petrobras). 

(BRASIL, 2018, p. 8). 

 

Segundo dados do próprio ‘Fundo Amazônia’35, os principais doadores são: a 

Noruega, com o total de R$ 3 186 719 318,40 (três bilhões, cento e oitenta e seis milhões, 

setecentos e dezenove mil, trezentos e dezoito reais e quarenta centavos), até a data de 17 de 

Dezembro de 2018, seguida da República Federal da Alemanha, por meio do Banco de 

Desenvolvimento (KFW), com o total de R$ 192 690 396,00 (cento e noventa e dois milhões, 

seiscentos e noventa mil, trezentos e noventa e seis reais) até a data de 12 de Dezembro de 

2017.  

A Petrobras efetivou até a data de 16 de Junho de 2018, doações no aporte total de 

R$ 17 285 079,13 (dezessete milhões duzentos e oitenta e cinco mil setenta e nove reais e 

treze centavos).  Nesse sentido também se extraiu do site do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), as seguintes informações: 

 

As decisões também conferem protagonismo ao Fundo Verde para o Clima (GCF, 
na sigla em inglês) no financiamento para REDD+, com o papel central de canalizar 

recursos para pagamentos por resultados e distribui-los de forma justa e equilibrada. 

Assim, o GCF aprovou em outubro de 2017 um Programa Piloto para Pagamentos 

por resultados de REDD+. [...] A Noruega, a Alemanha e o Reino Unido assumiram 

em 2015 um compromisso conjunto para investir 5 bilhões de dólares americanos 

em REDD+ globalmente até 2020. Há expectativa de que mais países desenvolvidos 

                                                             
35 (BRASIL, 2019a, p. 5-7). 
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também possam contribuir nos próximos anos, o que será fundamental para que os 

países em desenvolvimento possam produzir resultados de mitigação no setor de 

florestas compatíveis com as ambições para o período pré-2020 e com as metas 

estabelecidas pelo Acordo de Paris (pós-2020). (BRASIL, 2019b, p. 1). 

 

Porém, a forma de execução e os critérios de aplicação do financiamento, segundo 

a proposta no decorrer do trabalho, deveriam oferecer mecanismos eficazes, no transporte 

destes recursos, até às famílias mais necessitadas, nos recônditos da Floresta Amazônica 

Brasileira.  

 Tendo em vista esse objetivo, o nível de referência de emissões florestais (FREL) 

36, por ser o referencial a partir do qual o resultado das ações de REDD+ são medidas, 

poderia, na proposta da dissertação, ser simplificado, visando à participação das comunidades 

locais, sem perder o controle e a rigidez, necessários, pelos princípios da administração 

pública, portanto, poderiam se utilizar das imagens de satélite, para estabelecer os PSAs, na 

modalidade de Créditos de Carbono, baseada no controle do desmatamento, pois com a 

tecnologia disponível, seria possível mensurar as modificações, mesmo em poucos hectares, 

como se tem no Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia (PRODES): 

 

É um projeto do INPE, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), 

que conta com apoio do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Realiza o 

monitoramento por satélite do desmatamento corte raso na Amazônia Legal e 

produz, desde 1988, as taxas anuais de desmatamento bruto na região. Possibilitou a 

construção de uma série histórica consistente de monitoramento da cobertura 

florestal na Amazônia Legal, o que viabilizou o desenvolvimento da submissão 

brasileira de FREL à UNFCCC para o bioma Amazônia. ™ Utiliza imagens de 

satélites da classe Landsat (20 a 30 metros de resolução espacial e taxa de revisita de 

16 dias) e imagens de outros satélites de resolução semelhante para reduzir as áreas 

não observadas devido à cobertura de nuvens. O PRODES é capaz de identificar 

áreas desmatadas maiores que 6,25 hectares. (BRASIL, 2015a, p. 3). 

 

Assim haveria a facilidade no ingresso das famílias de baixa renda, embora ainda 

estivessem incursadas nas mesmas práticas de degradação ambiental, o resultado seria 

vinculado à realidade, de fato, captadas pelas imagens em suas propriedades, ou em suas áreas 

empossadas.  

Consequentemente, elas deveriam ser auxiliadas por parâmetros bem definidos 

para escaparem de qualquer ilação, quando houvesse a sua participação ativa, mediante a 

prestação de Serviços Ambientais, atrelados pelos PSAs, galgando o alcance desses recursos.  

                                                             
36 O FREL é o nível de referência pelo qual se extrai as medidas, como se tem a seguir: “Também conhecido 

como FREL – Forest Reference Emission Level, no âmbito de ações de REDD+, o nível de referência é o nível a 

partir do qual o resultado das atividades de REDD+ é mensurado. Deve levar em conta as emissões históricas 

e/ou projetadas, e permite a avaliação dos efeitos reais de políticas e medidas de redução de emissões de gases de 

efeito estufa”. (BRASIL, 2015a, p. 2). 
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Desse modo, poderiam apresentar o resultado da diminuição, ou não, das emissões 

de gases de efeito estufa, baseados nessas imagens e no cálculo de quanto essas florestas, em 

pé, deixaram de poluir, para se aferir as suas contribuições para a preservação ambiental e a 

permanência da biodiversidade, assim cumprindo os requisitos e as formas de execução e 

implantação dos incentivos financeiros, a seguir:  

 

Com base na redução das emissões, calculadas pelo Ministério do Meio Ambiente e 

validadas pelo Comitê Técnico do Fundo da Amazônia - CTFA, o BNDES fica 

autorizado a captar doações e emitir diplomas de reconhecimento à contribuição dos 
doadores ao Fundo. Em cada diploma, ficam identificados o doador e a parcela de 

sua contribuição para o esforço de redução das emissões de gás carbônico. 

(BRASIL, 2019a, p. 1). 

 

Nesse sentido, o Brasil apresentou a sua proposta de redução de emissões 

aguardando o seu reconhecimento na redução de emissões dos gases de efeito estufa por 

imagens de satélite, mas não pôde se utilizar das imagens do PRODES, pois são ainda 

incipientes, devido aos dados advirem de um lapso temporal muito curto, considerado o 

período, desde 2008, podendo esses sistemas, ser aperfeiçoados com novas tecnologias e 

novos sistemas de monitoramento, como exposto a seguir: 

 

A primeira submissão de FREL feita pelo Brasil tem como foco a redução de 

emissões provenientes do desmatamento no bioma amazônico, utilizando como base 

as estimativas do desmatamento bruto na Amazônia Legal, geradas pelo Projeto de 

Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Embora já exista desde 2008 um 

sistema de monitoramento de áreas em processo de degradação na Amazônia, essa 

atividade não foi utilizada no FREL, já que a série temporal de dados é muito curta e 

ainda limitada para prover um entendimento acurado dos processos e da dinâmica de 

degradação nesse bioma. Assim como a Estratégia Nacional de REDD+, o Sistema 

Nacional de Monitoramento Florestal e o Sistema de Informação sobre as 

Salvaguardas (SIS) é um dos requisitos para países em desenvolvimento que 
queiram obter o reconhecimento dos seus esforços. [...] A ideia é que países em 

desenvolvimento possam desenvolver suas capacidades, dados e sistemas com o 

tempo, contando com apoio técnico e financeiro para a preparação da REDD+. 

(BRASIL, 2015a, p. 2). 

 

Mas, em algumas situações, foi aceita a utilização das imagens de satélite, como 

para o setor ‘o uso da terra, a mudança no uso da terra e a silvicultura’, traduzido de – ‘Land 

Use, Land-Use Change and Forestry’ (LULUCF), com base nos dados do RADAMBRASIL, 

como se tem a seguir: 

 

Foi utilizada a metodologia do Guia de Boas Práticas do Painel Intergovernamental 

sobre Mudança do Clima (IPCC em inglês) para o setor LULUCF (IPCC, 2003), 

como base para estimar as mudanças no estoque de carbono decorrentes de florestas 

de outras categorias de uso da terra. Tal metodologia considera o estoque de carbono 

imediatamente antes e imediatamente após a conversão de uso. Os cálculos foram 
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feitos com base na área de desmatamento anual bruto medida pelo PRODES (com as 

adaptações necessárias para incluir somente o bioma Amazônia) e no fator de 

emissão associado à densidade de Gases de Efeito Estufa, desenvolvido com base 

nos dados do projeto RADAMBRASIL. (BRASIL, 2015a, p. 4-5). 

 

O Projeto Radar Brasil, consiste em imagens aéreas de radar captadas por avião, 

entre o período de1975/1985, operado pelo Ministério das Minas e Energia, centralizando-se 

na Amazônia, com o intuito de também mapear a incidência de carbono, utilizado pelo FREL 

brasileiro, tendo em vista a sua utilização no ‘Segundo Inventário Nacional de Gases de Efeito 

Estufa’.  A captação por esse nível de referência deu-se a partir do resultado das atividades de 

REDD+, pela média dinâmica das emissões de CO2, por desmatamento ocorrido na 

Amazônia, desde 1996, sendo a cada período de cinco anos, atualizada, como demostrado a 

seguir: 

 

O Projeto RADAMBRASIL foi conduzido pelo Ministério de Minas e Energia por 

meio do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), no período de 1970 
a 1985. Utilizando radares de visada lateral, seus levantamentos abrangeram todo o 

território brasileiro, especialmente a Amazônia. Foram feitos levantamentos 

geológicos, geomorfológicos, pedológicos, vegetacionais, bem como uma avaliação 

de potenciais usos do solo e dos recursos naturais renováveis. O banco de dados 

resultante do Projeto RADAM ainda hoje é amplamente utilizado para vários fins, 

como referência para o zoneamento ecológico-econômico da Amazônia Brasileira. 

(BRASIL, 2015a, p. 5).  

 

Portanto, o Brasil deu seguimento nestas medições, entre 2006 e 2010, 

comparando os resultados de redução das emissões com o período de 1996 a 2005, tendo 

como referência a seguinte porcentagem de “t CO2: (1.106.027.616,63 t CO2)”. Da mesma 

forma, entre 2010 e 2015, comparados com o período de 1996 a 2010 “t CO2: 

(907.959.466,33 t CO2)”, seguida pela comparação entre 2015 e 2020, porém neste período já 

se comparou os períodos desde 1996 a 2015. (BRASIL, 2015a, p. 5).  

A principal Portaria do MMA, para a criação de Grupo de Trabalho Técnico, 

sobre REDD+, visando o pagamento por resultados, foi a Portaria Ministerial nº 41/14, para 

apresentação do FREL brasileiro em Bonn, Alemanha, como se tem a seguir: 

 

Em 6 de junho de 2014, foi feita em Bonn, Alemanha, a submissão do FREL do 

Brasil para pagamentos por resultados de REDD+. O documento foi elaborado a 

partir de insumos providos pelo Grupo de Trabalho Técnico sobre REDD+, criado 
pelo MMA. Esse Grupo é composto por especialistas de renomadas instituições 

brasileiras, dentre elas: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, Instituto 

Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, Fundação de Ciências, Aplicações e 

Tecnologia Espaciais – FUNCATE, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

– ESALQ, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, Serviço Florestal Brasileiro – SFB, Universidade Federal de 

Goiás – UFG, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, 
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Universidade Nacional de Brasília – UNB e Rede Brasileira de Pesquisas sobre 

Mudanças Climáticas Globais – REDE CLIMA. (BRASIL, 2015a, p. 6).   

 

O Brasil ainda está aguardando a análise do REDD+ brasileiro, encaminhado 

junto à UNFCCC, em 2014 e feito no período de 2010, sobre redução de emissões, 

provenientes do desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira, como se segue:  

 

O processo de análise técnica, por ser um processo facilitativo, contribuiu para dar 
maior clareza e transparência mapas de desmatamento para os anos de 1996 e 1997 e 

a inclusão de novos reservatórios, a saber, madeira morta carbono orgânico do solo. 

Em dezembro de 2014, o Brasil encaminhou à UNFCCC o Anexo REDD+ junto ao 

Relatório Bienal de Atualização (BUR em inglês), apresentando os resultados de 

REDD+ atingidos pelo Brasil de 2006 a 2010. O Anexo REDD+ brasileiros de 

redução das emissões provenientes do desmatamento no bioma Amazônia terão sido 

plenamente verificados e tornarão o País apto a receber os pagamentos pelos 

resultados do REDD+. (BRASIL, 2015a, p. 7).  

 

Depois de fazer as devidas considerações, os resultados apontam que é 

perfeitamente possível a implantação dos PSAs, em complemento a projetos de Manejo 

Florestal Sustentável, desde que sejam oferecidas contrapartidas, por serviços prestados pelo 

homem à natureza, julgando-se necessário analisar, no recorte de um caso prático, no próximo 

tópico, seguindo a linha da pesquisa, a primeira Concessão de Parceria Público-Privava 

(PPP), em Manejo Florestal e Projeto de Desenvolvimento Sustentável, do Brasil, dentro dos 

assentamentos PA, Moju I e II, no Baixo Amazonas, no Estado do Pará, executados pelo 

pioneirismo da empresa Maflops. 
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5  PARCERIA PÚBLICO/PRIVADA EM MANEJO FLORESTAL E EM PROJETO 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, EXECUTADOS PELA MAFLOPS, NO 

PA, MOJU I E II 

 

Em breve prelúdio, antes de se avançar na pesquisa, julgou-se necessário retomar 

a ideia até aqui desenvolvida. 

Como foi o objetivo inicial, investigou-se os pontos essenciais sobre a formação 

da consciência ambiental rumo à sustentabilidade, desde o início da Era Pós-Revolução 

Industrial, irrigando os renovos desta verdejante escrita, a saber; Ecologia, 

Ecodesenvolvimento, Desenvolvimento Sustentável, Economia Verde e a Ecologia profunda, 

constatada por meio do ‘ethoecograma37’ da Bioética, nos pulsos da vida, formando-se 

através desses cinco elos um firme e verde cinturão de proteção, nesse encadeamento de 

teorias, transparecendo a solidariedade ambiental, encontrando-a na razão de ser dos 

Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs). 

Por esses aspectos, a vida teria o direito legítimo de permanecer na completude da 

biodiversidade, alcançando-se a máxima cristã, do amor ao próximo, pela genuína ética cristã, 

em harmonia com a máxima categórica kantiana, considerando o ser humano, com fim em si 

mesmo, sendo ambas incorporadas ao imperativo categórico do biocentrismo, interpretado por 

Fritz Jahr (1927), citado por Hoss (2013, p. 84), no conceito bioético expresso amplamente, a 

seguir descrito: “respeita todo ser vivo essencialmente como um fim em si mesmo e trata-o, se 

possível, como tal”, bem como, pelo molde da Bioética, de Potter (1995, p.186), considerando 

a Bioética como a “Ciência da Sobrevivência”. 

Dessa forma, o resultado inicial do trabalho aponta para esse pensamento tão 

aperfeiçoado e refinado, pelos vários estudos da ciência e das humanidades, podendo ser 

desenvolvida a gestão da floresta, de maneira ótima e, em parceria com a comunidade local, 

prestar um excelente SA para a natureza, proporcionando bem-estar coletivo, em âmbito 

mundial, enquanto, pelo suporte financeiro dos PSAs, complementariam os meios de 

                                                             
37 ‘Ethoecograma’ é a junção das palavras apresentadas a seguir: ‘ethos’, ‘oikos’ e ‘grama’, como demostrado 

pelos autores: 

- Ribeiro e outros (2008, p. 2) “o ethos, com épsilon (ε) inicial, refere-se ao comportamento que resulta de um 
constante repetir dos mesmos atos, um comportamento que ocorre frequentemente, mas não sempre e tampouco 

em decorrência de uma necessidade natural. O ethos, expressa, nesse caso, uma constância no agir contraposta 

ao impulso do desejo, denotando uma orientação habitual para agir de certa maneira. Ele se desdobra, assim, 

como espaço da formação do hábito, entendido como disposição permanente para agir de acordo com os 

imperativos de realização do bem, tornando-se lugar privilegiado de inscrição da práxis humana”.  

-Eugene P. Odum (2013, p. 1-2), ‘eco’, do grego: “‘oikos’, correspondendo à ‘casa’”.  

-Tavares (2019, p.1), Sufixo-grama: “O sufixo-grama aqui vem do Grego GRAMMA, algo “escrito ou 

desenhado””. 
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subsistência da comunidade local, na sua interação com a floresta, seguindo a fluidez dos 

sistemas naturais e artificiais. 

Com esse pensamento seria incorporado o desenvolvimento das várias técnicas e 

tecnologias para a pesquisa, bem como a investigação e monitoramento da floresta e o 

acompanhamento de todos os projetos desenvolvidos, com suporte às comunidades locais, 

proporcionando-lhes um plus na sua interação com o seu meio, quando acrescentadas 

inteligência, sabedoria e os princípios universais, todos com a mesma finalidade, a saber; 

considerar a floresta e toda a biodiversidade, com fim em si mesmo, pela Bioética como 

consciência ambiental, por meio deste equilíbrio fluente em toda a sua dinâmica. 

Deste modo, poderiam perguntar aos habitantes da floresta: qual o benefício de 

sua árvore? Alguém responderia: a sua madeira, porém, outro, o seu fruto.  

No entanto, poderia ser a sombra para o cansado, o abrigo e alimento para tantos 

outros seres vivos, ou quem sabe as suas sementes, para a manutenção das espécies, ou os 

benefícios extraídos de sua composição química, até mesmo o oxigênio, tão importante no ar 

que respiramos. Esse fornecido, simultaneamente, à conversão do gás carbônico, pela 

fotossíntese, transformando-o, de gás destruidor da camada de ozônio, em matéria 

estruturante para a vida e o seus complexos ecossistemas, para toda a completude da 

biodiversidade. Surgindo dessa realidade, o cálculo para se estabelecer o valor dos créditos de 

carbono, pelos PSAs.  

No entanto, alguém poderia insistir: mas realmente, qual o benefício ou o valor de 

uma simples árvore?  

Poderia ser o repouso para um simples passarinho, já cansado da viagem, ou para 

abrigar os seus pintainhos em um ninho, enquanto se serviria do alimento decorrente dos seus 

frutos, ou pelo benefício de se estabelecer a umidade do ar no controle do clima, nesta 

cansada viagem, para o repouso e estabilidade, não somente de sua vida, mas para a vida de 

todos os viventes, desta angustiada Biosfera. 

Porém, pelo estabelecimento equivocado de seu preço, ou do seu valor, acabaram-

se muitos bosques e, juntamente com eles, se foram muitas as árvores centenárias. Levaram-

se as mães cuidadosas do abrigo natural, deste acalento despertar, pelo balanço do vento sem 

igual, acompanhadas pelos afoitos voos de pequenos passarinhos.  

Não mais se verão as cores cintilantes, dos pupilos da natureza, lembradas desde 

as primeiras penas, quando recebiam proteção e estrutura para voarem alto. Da mesma forma, 

poderia reluzir a história de suas bases, demostrando em suas penas de onde se firmariam os 

seus voos, no entanto, os lúgubres preços deixaram a ausência de cada estrutura de seus 
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ninhos, nas tantas árvores arrancadas de sua história, restando-lhes apenas a certeza dos 

lugares onde deixaram de estar. Foram-se então com o vento quando passou não se 

encontrando as árvores para acariciar, não mais as acharam em sua viagem, na penumbra do 

mesmo espaço, onde um dia poderiam se encontrar.  

Mas, de outro modo, no paradigma da Bioética como consciência ambiental, seu 

valor poderia exceder, sobremaneira, a utilização de sua madeira arrancada aos espasmos da 

morada Terra, como foi apresentado pela ‘Hipótese de Gaia38’ enquanto estivesse agonizando, 

diferentemente, esse valor se apresentaria na solidariedade ambiental, como no nascimento de 

um novedio, em seus primeiros suspiros de oxigênio. 

Portanto, sem a consciência ambiental, os Projetos de Desenvolvimento 

Sustentável, ou os Manejos Florestais Sustentáveis, seriam quimeras do antropocentrismo, 

evitando aparentemente os cortes rasos, mas não se prestariam às mentes vazias, nas 

inconsistências da vida, ou no coração faltoso de solidariedade ambiental, na conciliação do 

seu valor impenitente, com o equilíbrio e apreço do mundo. 

Desse modo, o seu valor seria irreconciliável, se comparado às análises rasas 

puramente mercantilistas no apreço do comércio madeireiro, decorrente da valoração em seu 

estado natural, da árvore despida de vida, encontrando-a, apenas e tão-somente na madeira 

morta pela desejada matéria-prima, para preencher os rascunhos de seus projetos, 

considerando-a como simples commodity com pouco valor agregado, pelo olhar do astuto 

comprador, beneficiando de maneira ínfima as comunidades locais, ou o pouco e passageiro 

contentamento das mentes e desejos egoístas.  

Por outro lado, na realidade à qual ela já estaria inserida, forneceria ao meio 

ambiente, tão precioso abrigo, para a completude da biodiversidade, não podendo ser 

desconsiderada por ser unidade, mas devendo ser vista com olhos de esperança, no 

desabrochar de suas flores, fazendo parte da continuidade de um imenso jardim, ou na 

regeneração de um todo indiviso, no corpo da floresta, como a célula mater para o abrigo.  

Portanto, não poderia ser vista apenas como fonte ou estoque de recursos naturais, 

no seu fatiamento arbitrário, aplicado pela insensatez de mentes inconsequentes. Mas, pelo 

contrário, a mente do observador deveria se comportar como ocorre pelo balançar do vento, 

para se alcançar o valor amplo da árvore, em sua forma una, tocando simultaneamente a 

                                                             
38  Segundo essa teoria, a Biosfera teria o poder de controlar o ambiente para proporcionar a continuidade da 

vida, como se segue nas palavras de Lovelock: “'A biosfera' e, como outras associações em biologia, é uma 

entidade com propriedades maiores que a simples soma de suas partes. Uma criatura tão grande, mesmo que 

apenas hipotética, com a poderosa capacidade de homeostatizar o ambiente planetário precisa de um nome; Sou 

grato ao Sr. William Golding por sugerir o uso da personificação grega da mãe Terra, “Gaia””. (LOVELOCK, 

1972, p. 579). 
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floresta, na sua integralidade de fato, apresentando-a nessa continuidade permanente, de 

tempos em tempos, como fonte geradora de benefícios.  

Porém, se o seu preço fosse simplesmente a sua madeira, a proteção natural e 

passiva da floresta seria vencida dia após dia, se faltasse consciência ambiental nas mentes 

incautas, quando a voracidade do mercado madeireiro acompanhasse a abertura de novas 

estradas, pois, a glória e louvor do Homo sapiens faber, moderno, chegaria à bancarrota, com 

os maquinários do desenvolvimento, pela lógica capitalista, pois serviriam de logística, bem 

como facilitariam o transporte e a mobilidade, no escoamento da produção, porém, 

inoportunamente, trariam após si repentina desilusão, pelo efeito temporário e arredio do seu 

labor.  

De todo modo, eles acarretariam o acesso aos recursos, em busca do bruxuleante 

vigor da floresta, mas, inevitavelmente, pelos efeitos colaterais, abrir-se-iam espaço para o 

desmatamento, retirando tão preciosos abrigos, furtados pelo colosso, trazido na imagem do 

capitalismo, enquanto afugentavam a biodiversidade, pelos traumas e celeumas das estradas 

trocadas por veias, cordões e cinturões de proteção da floresta, quando fossem rompidos os 

frágeis ecossistemas, nos rincões de suas vidas.  

Tendo em vista esses parâmetros, requer-se análise crítica na avaliação sobre o 

modelo extrativista florestal sobre a Amazônia, na exploração dos seus benefícios ou de suas 

riquezas, para a filtragem de ideais mercantilistas. 

Por essa perspectiva, poder-se-á compreender a sua deficiência, desde a raiz, pelo 

débito ético deixado na fugacidade do capitalismo de consumo, ratificado por seu advogado, o 

antropocentrismo, doutor e especialista na defesa de passivos ambientais, encontrando-se 

quase sempre, envolvido em motivos fúteis, mesquinhos e egoístas, justificando após si, os 

rastros de pobreza e destruição ambiental, para as comunidades locais.  

Quando saem sem pagar a conta, são acionados, porém, o capitalismo se 

esquivaria, dizendo: já cumpri minhas obrigações tributárias e legais, ademais, os negócios 

estão ruins, estou cortando gastos; já o seu advogado, em sua tenacidade, diria: o 

desenvolvimento econômico já quitou a dívida. 

Desse modo, poder-se-ia extrair o entendimento sobre a necessidade dos 

mecanismos de obstrução, da consciência e dos desejos inconsequentes, entendendo-se 

estarem na consciência ambiental, pelo paradigma da Bioética.  

Quando eles forem acionados funcionarão como senhas e cadeados, impedindo o 

saque dos mercenários, nas mentes seladas pela consciência ambiental, interrompendo o 
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nascedouro de seus argumentos e estancando suas ânsias e deleites, dando longevidade ao 

futuro. 

Por meio desse raciocínio, avança-se no trabalho, apresentando os resultados da 

pesquisa de campo, desenvolvida junto à Empresa Maflops, no seu trabalho de Manejo 

Florestal Sustentável, realizado na Floresta Nacional do Tapajós e nos Assentamentos do PA, 

Moju, I e II. 

 

5.1 O contexto do surgimento da Maflops 

 

O empresário Antônio Abelardo Leite é natural de Sacramento, Minas Gerais, 

onde exercia a função de Técnico Agropecuário Florestal, no Instituto Estadual de Floresta 

(IEF), trabalhando com mudas nativas, frutíferas e de eucalipto na década de 80. 

Por volta de 1987, Leite mudou-se para próximo à cidade de Santarém, Oeste do 

Pará, no município de Belterra, sendo ele contratado pela antiga Empresa Cemex – 

‘Comercial Madeiras de Exportação Ltda.’, do ramo madeireiro, para instalar um viveiro de 

mudas e recuperar áreas degradadas, tendo em vista os seus ideais de preservação ambiental, 

executando assim o primeiro Manejo Florestal Sustentável no Brasil.  

Iniciou-se a implantação das Fazendas Treviso e Vitória, junto às margens da 

BR/163 (Santarém/Cuiabá), com a abertura de ramal, no km 88 desta Rodovia, com 

aproximadamente 14 km, até chegar ao lugar onde seria a sede das fazendas, tendo em vista o 

objetivo de exercer atividades diversas, como: viveiro de mudas, cultivos de pimenta, urucum, 

arroz, criação de gado leiteiro e de corte. Segundo Santos, Leite veio com grande entusiasmo 

e querendo revolucionar na área de preservação ambiental, como se segue: 

 

Quando decidiu criar a Manejo Florestal e Prestação de Serviços (Maflops), o 

empresário Antônio Leite tinha um sonho. "Quando eu morrer quero ser lembrado 
que nem o Chico Mendes", diz. No final da década de 80, ele pegou as economias 

que tinha e investiu numa ideia: criar uma fórmula de retirar a madeira de áreas de 

assentamentos gerando renda e benefícios aos assentados e mantendo o máximo da 

floresta possível nas áreas dos agricultores. Deu certo. Hoje, a área em que a sua 

empresa atua, no entorno da BR-163, é exemplo de preservação. Desmatar é uma 

palavra pouco usada por lá. (SANTOS, 2007, p. 2). 

 

A sua primeira casa foi construída nas áreas aonde iam ser instaladas as fazendas, 

por volta 1988, de maneira bem rudimentar no meio da floresta, mas depois de tantas 

privações e labutas, a sede da fazenda passou a funcionar o escritório da Maflops e tornou-se 

lugar aconchegante, sendo base para pesquisadores, de vários lugares do mundo adentrarem 
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na floresta. Segue a foto da sede atual das fazendas, construída por volta de 1995, onde 

funciona o escritório da empresa: 

 

Imagem 1- Sede da Maflops  

 

Fonte: Acervo do pesquisador. (2018). 

 

As fazendas tinham como administradora a empresa Agropecuária Treviso, tendo 

como gerente o Sr. Antônio Leite, posteriormente, em 01 de Janeiro de 2000, ele fundou a 

Empresa Maflops Ltda. (Manejo Florestal e Prestação de Serviços Limitada). 

Dede o início, as ideias de Antônio, sobre conservação ambiental, tiveram grande 

repercussão para o seu tempo, ganhando projeção mundial. Isto se deve pela forma de 

apresentação de seus ideais, de maneira sui generis, pois quem retiraria do seu bolso para 

investir em meio ambiente? Portanto, pôde-se constatar elevada consciência ambiental, rumo 

ao convívio, do ideal homem/naturae com o meio ambiente, na forma prática, proporcionando 

a continuidade do equilíbrio e da vida na floresta, com ideias inovadoras, na elaboração e 

estruturação do primeiro Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), como se tem nas 

palavras de Santos, expondo o impacto de suas ideias: 

 

A afirmação de que a Maflops faz um trabalho pioneiro na Amazônia não é apenas 

força de expressão ou marketing. No Google, há mais de 170 referências sobre a 

atuação da empresa. Até mesmo organizações ambientalistas como a WWF rendem 

loas ao trabalho feito em Santarém. Na área de mais de 95 mil hectares onde a 

empresa atua, os agricultores viram fiscais florestais. É por isso que menos de 10% 

da área do assentamento foram desmatados, mesmo os colonos tendo direito a 

desmatar 20% de cada lote. "Aqui nós fazemos há quase 10 anos o que o governo 
está tentando agora, que é fazer a floresta em pé gerar renda", orgulha-se Antônio. 



118 

 

O segredo do sucesso ambiental é um rígido controle sobre todas as fases do projeto 

de manejo. O inventário das espécies (como se fosse um censo da floresta) é feito a 

100%, e não somente das espécies comerciais. A seleção das matrizes (árvores que 

serão preservadas para a reprodução) é feita de forma rigorosa. Um mapa feito por 

computador traça o perfil da área e indica a localização exata de cada árvore. 

(SANTOS, 2007, p. 3). 

 

No livro de assinaturas, disponível ao público na sede da empresa, pode-se 

constatar a assinatura de pessoas envolvidas em algum trabalho científico, ou pesquisas, na 

área de atuação da Maflops. É possível aferir o registro de milhares de assinaturas, desde 

1992, de vários órgãos, ONGs, entidades nacionais e internacionais de diversos países, bem 

como a assinatura de uma infinidade de técnicos, cientistas e pesquisadores, chegando a mais 

de 3.000 assinaturas. Segue foto do início das folhas, onde se tem parte delas, na página 

inicial de um dos livros, em 1992: 

 

Foto 2- Livro de presença da Empresa Maflops iniciando-se em 1992 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. (2018). 

 

Com a implantação da Serraria Cemex na fazenda, em 1995, chegaram a morar 

242 famílias de funcionários, tanto da serraria como funcionários da Agropecuária Treviso, 

com ampla infraestrutura, como: represa com pequena usina hidrelétrica e energia, escola com 

ônibus escolar, chegando a estar matriculados mais de duzentos alunos, igreja, posto de saúde, 

restaurante, campo de futebol, barracão de festa, dentre outros, fazendo da empresa vilarejo, 

centralizador e de referência, em meio ambiente, na região Amazônica. 
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Segue imagem da placa de escola construída na vila da Fazenda Treviso, com ano 

de fundação em 2000, como parte do plano de sustentabilidade e desenvolvimento, da 

comunidade local: 

 

Imagem 3- Placa com dados sobre a construção da escola, na Fazenda Treviso 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. (2018). 

 

Nos assentamentos do PA Moju I e II, no subtópico desenvolvido mais a frente, a 

realidade antes da chegada da Maflops era de degradação ambiental, pelo desmatamento e a 

venda de madeira de forma clandestina, com o corte raso da floresta, no entanto, com a 

chegada da empresa, os próprios moradores tornaram-se os fiscais da floresta, tendo em vista 

os ideais de Antônio Leite, de considerar a floresta em pé, gerando renda de ciclos em ciclos, 

podendo ser manejada de tempos em tempos, mudando a consciência ambiental daquelas 

comunidades, como se tem nas palavras de Santos:  

 

Ele conta que na época da criação dos assentamentos os agricultores poderiam ter 

vendido a madeira dos lotes para madeireiras ilegais, sem plano de manejo, pois 

seria uma forma mais rápida para ganhar dinheiro. Um plano de manejo demora até 

três anos para ser aprovado. Mas ele destaca que o ideal de preservação prevaleceu e 

pôde realizar o seu trabalho e colocar suas ideias em práticas. "Hoje o assentado 

sabe que a reserva legal é uma poupança". Os próprios agricultores impedem a 

retirada de madeira de forma ilegal. São os fiscais da floresta. (SANTOS, 2007, p. 

2). 

Um fato interessante, ocorrido na década de 90, pode ser utilizado para ilustrar 

tamanha notoriedade do local, pois foram feitas ali, na Fazenda Treviso, as gravações de 
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partes do clip oficial da música Earth Song39, de Michael Jackson. Essa canção é 

mundialmente conhecida e o cenário escolhido na floresta Amazônica, foi especificamente a 

floresta preservada por Antônio, tendo como participantes das gravações, funcionários da 

empresa e dezenas de funcionários da equipe do cantor.  

A letra da música retrata as lamentações em relação às práticas da humanidade, 

em um cenário de indiferença, apatia e irresponsabilidade, no tocante à degradação da 

natureza, das guerras e do relacionamento com o próximo, sobre qual futuro poder-se-ia 

esperar, apresentando-se em forma de catarse, na manifestação da consciência ambiental, os 

ideais ambientais de preservação, como se tem em sua letra, a seguir: 

 

E sobre o nascer do sol, E sobre a chuva, E sobre todas as coisas que você disse, 

Devíamos ganhar, E sobre matar campos, Existe um tempo, E sobre todas as coisas, 

Que você disse que eram suas e minhas, Você já parou para perceber, todo o sangue 
que derramamos antes, você já parou para notar, esta terra chorando, essas praias 

chorando, o que fizemos ao mundo, olhem o que fizemos, e toda a paz, que você 

prometeu a seu único filho, E quanto aos campos floridos, Existe um tempo, E 

quanto a todos os sonhos, Que você disse que eram seus e meus, Você já parou para 

perceber, Todas as crianças mortas da guerra, Você já parou para perceber, Essa 

terra chorosa, essas praias chorosas, eu costumava sonhar, costumava olhar além das 

estrelas, agora não sei onde estamos, embora saiba que nos afastamos muito, ei, e 

ontem, (e quanto a nós ), E os mares, (E nós), Os céus estão caindo, (E nós), eu nem 

consigo respirar, (E nós), E apatia, (E nós), Afogando-se nos mares (E nós), E a terra 

prometida, Pregando o que eu acredito, (E nós), E a terra santa, (E isso), E a 

ganância, (E nós ), Onde erramos, alguém me diz por que, (e nós), e o bebê, (e ele), 

e os dias, (e nós), e toda a alegria deles, não damos a mínima. (JACKSON, 1995) 40.

  

Na música de Michael Jackson, tem-se a percepção sobre a consciência ambiental, 

do rumo inconsequente de destruição trilhado pela humanidade, em um contexto de guerras, 

mudanças climáticas, fome, extinção de espécies e destruição ambiental, juntamente com o 

anseio mundial em buscar-se a formação da consciência ambiental. 

                                                             
39Segue link do Clip Oficial da Música Earth Song de Michael Jackson, onde apareceu o Angelim Vermelho, no 

começo do clip (04 seg.), da fazenda de Antônio, o trator Skider (036 seg.), a derrubada de árvores (1.35 min, 

3.01 min.), a moto serra (2.22 min.) e a ventania na floresta, bem como a volta no tempo da floresta (4.36 até 

4.50 min. e 4.53 a 5 min. 6.23 a 6.35 min.): <https://www.youtube.com/watch?v=XAi3VTSdTxU> (JACKSON, 

1995). 
40 Tradução nossa de: “What about sunrise,What about rain,What about all the things that you said, We were to 

gain, What about killing fields, Is there a time, What about all the things, That you said were yours and mine, 

Did you ever stop to notice, All the blood we've shed before, Did you ever stop to notice, This crying Earth, these 
weeping shores, What have we done to the world, Look what we've done, What about all the peace, That you 

pledge your only son, What about flowering fields, Is there a time, What about all the dreams, That you said was 

yours and mine, Did you ever stop to notice, All the children dead from war, Did you ever stop to notice, This 

crying earth, these weeping shores, I used to dream, I used to glance beyond the stars, Now I don't know where 

we are, Although I know we've drifted far, Hey, what about yesterday, (What about us), What about the seas, 

(What about us),The heavens are falling down, (What about us), I can't even breathe, (What about us), What 

about apathy, (What about us), Drowning in the seas, (What about us), What about the promised land, Preachin' 

what I believe, (What about us), What about the holy land, (What about it), What about the greed, (What about 

us), Where did we go wrong, Someone tell me why, (What about us), What about baby boy, (What about him), 

What about the days, (What about us), What about all their joy, Do we give a damn”. (JACKSON, 1995). 



121 

 

Imagem 4- Árvore de Angelim Vermelho vista no início do clip de Michael Jackson 1995 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. (2018). 

 

Na mesma linha do trabalho apresentado, no decorrer da dissertação, a Empresa 

Maflops iniciou um trabalho diferenciado para o seu tempo, fazendo jus à compensação pela 

proposta dos PSAs, em benefício direto às comunidades locais, pois seria a executora e 

organizadora da implantação dos SAs, em parceria com os núcleos familiares e os órgãos 

públicos, já envolvidos na execução dos Projetos de Manejo Florestal Sustentável, garantindo 

a subsistência dos trabalhos desenvolvidos no combate ao desmatamento e as atividades 

predadoras do meio ambiente.   

Porém, na prática, a parceria buscada pela empresa voltou aquém do esperado, 

como se constatou pela pesquisa de campo, encontrando-se depois de mais de 30 anos de 

labor e perseverança, sem recursos financeiros, sozinha e estagnada, necessitando 

urgentemente de suporte para dar continuidade aos seus projetos.  

Segue as palavras de Santos, sobre a iniciativa da empresa Maflops, no tocante à 

preservação ambiental, mencionando a falta de apoio, por parte dos governantes, bem como a 

burocracia, morosidade, entraves legais e falta de recursos. Mas mesmo assim, pela 

perseverança, insistindo com grande empenho, ganhou notoriedade, como se segue: 

 

Iniciativas que colaboram para o desenvolvimento sustentável e a preservação da 

Amazônia deveriam ser incentivadas pelo governo. Não é o que acontece na região 

de Santarém, oeste do Pará. Um projeto de exploração sustentável de recursos 

florestais madeireiros em assentamentos está parado por falta de autorização dos 

órgãos ambientais. O projeto já foi tema de livro, visitado por pesquisadores de mais 

de 150 países e tido como exemplo de prática de manejo florestal sustentável na 
Amazônia. Hoje está parado e corre o risco de falir. (SANTOS, 2007, p. 1). 
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Desde a chegada de Antônio, em 1987 iniciou-se a recuperação das áreas 

degradadas com o manejo Florestal Sustentável e, no ano de 1992, na Fazenda Treviso, já se 

plantou o primeiro reflorestamento misto, com quase um milhão de mudas de madeiras de lei, 

intercaladas com a floresta nativa, pois, com a abertura de clareiras naturais ou artificiais na 

floresta, abriu-se espaço para outras espécies serem plantadas, aumentando a biodiversidade e 

repondo aquelas espécies em extinção, ou até mesmo equilibrando a proporção das espécies 

em uma determinada área, pelo manejo florestal, advindo do suporte trazido pelos SAs, 

prestados ao meio ambiente, tendo como base de dados o inventário florestal, desenvolvido na 

etapa do pré-exploratório.  

Nesta imagem a seguir é possivel constatar o desenvolvimento da área mista 

reflorestada, plantada de espécies nobres, dando mais vigor à floresta em sua recuperação. 

Tem-se a fotografia de uma àrvore de Virola (nome científico: surinamensis), com 

aproximadamente 26 anos de idade: 

 

Imagem 5- Plantação de árvores mistas na floresta. (surinamensis) 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. (2018). 

 

Foi também executado o projeto de reflorestamento de Teca41 no ano de 2000, 

para fins comerciais, com alto valor agregado, tendo em vista a recuperação de áreas 

                                                             
41 “A teca é uma árvore originária da Ásia de grande valor econômico. Sua madeira é leve, resistente ao ataque 

de cupins e fungos e de cor castanho-dourada, sendo utilizadas na construção naval, na fabricação de móveis 

finos, estruturas, painéis, dormentes entre outros. Seu crescimento é rápido nos primeiros anos e os melhores 

resultados econômicos são alcançados a partir dos 25 anos de plantio. Os povoamentos florestais de teca são 
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degradadas, como parte de ação do Manejo Florestal.  O objetivo seria a recomposição das 

áreas degradadas simultaneamente à execução do Projeto de Manejo Florestal. Segue foto do 

reflorestamento de Teca: 

 

Imagem 6- Plantação de Teca (nome científico: Tectona grandis) ano 2000 

 
Fonte: Acervo do pesquisador autor. (2018). 

 

 

Segundo dados do Índice de Desempenho Ambiental -‘Environmental 

Performance Index (EPI)42, envolvendo 180 países, enquanto vários países da Europa e Países 

Nórdicos aparecem entre os primeiros do Ranking mundial, o Brasil encontrou-se na 69ª 

posição em 2018. Nesse contexto, em local específico na Amazônia, como se percebeu, vem 

sendo construída a consciência ambiental, desde 1987, no esforço de Antônio Leite, bem 

como da Maflops, a partir de 2000, rumo à sustentabilidade, seguindo esse exemplo mundial.  

Esse trabalho desenvolvido pela Maflops, seguindo os dez primeiros países mais 

verdes do mundo, poderia receber ajuda pelos PSAs, de países como: a Finlândia, Islândia, 

                                                                                                                                                                                              
considerados pelos produtores como uma previdência verde ou uma poupança florestal”. (FIGUEIREDO, 2005, 

p.7). 
42 Na divulgação do seu ranking bienal, das pesquisas e estudos das universidades americanas de Yale e de 

Columbia, na sua edição de 2018, do Fórum Econômico Mundial de Davos, houve a classificação de 180 países 

por avaliação cuidadosa, sobre o progresso ambiental, pelo Índice de Desempenho Ambiental (EPI). Os 

primeiros lugares foram para: Suíça com 87.42 pontos, em 1º lugar, a França com 83.95, 2º, a Dinamarca em 3º 

com 81.60, Malta em 4º com 80.90 pontos a Suécia em 5º com 80.51, o Reino Unido com 79.89, em 6º lugar. A 

Finlândia ficou em 10º com 78.64 pontos, a Islândia em 11º com 78.57, a Noruega com 14º, com 77.49, Estados 

Unidos 71.19, em 27º lugar, o Brasil com 60.70 pontos, em 69ª posição (EPI, 2018). 
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Noruega, Dinamarca e Suécia, dos Países Nórdicos, dentre outros da Europa, como: Suíça, 

França e Alemanha. 

Dessa forma, poderia haver o desenvolvimento de aspectos socioambientais, 

alcançando a permanência de parâmetros para a formação da consciência ambiental, trazendo 

o amadurecimento dos ideais dos países desenvolvidos, nos países emergentes, quando 

através dos PSAs ajudassem os projetos como aqueles desenvolvidos pela Maflops, para o 

Brasil. Esse tão rico em biodiversidade, mas prestes a incorrer no uso predatório dos recursos 

naturais e de suas florestas, como ocorreu com muitos países desenvolvidos. 

 Hoje esses países são exemplos de preservação ambiental para o Brasil, podendo 

ensiná-lo na prática, pelo investimento em projetos modelo, defendidos no decorrer do 

trabalho, com a contribuição financeira pela solidariedade ambiental como razão de ser dos 

mecanismos de PSAs, garantindo assim a subsistência das comunidades locais.  

Dessa forma, estar-se-ia amparando-as, por meio de ajuda, bem como 

estabelecendo os Projetos de Manejo Florestal Sustentável no âmbito da Maflops, na 

prestação dos SAs na Amazônia.  

Depois de fazer as devidas considerações sobre o contexto do surgimento da 

Agropecuária Treviso e os anseios de Leite com a fundação da Maflops, no ano de 2000, 

prossegue-se com o desenvolvimento da temática, no próximo subtópico, sobre o primeiro 

Projeto de Manejo Florestal Sustentável na Amazônia, elaborado e desenvolvido nos ideais de 

sustentabilidade, pela concessão em parceria Público-Privada, com ampla gama de entes 

envolvidos, juntamente com as comunidades locais, como modelo a ser financiado pelos 

países verdes. 

Os países desenvolvidos não deveriam ser devedores do ethos capitalista, mas 

investidores do ethos da vida, quando ensinados pela transcendência da consciência 

ambiental, no tocante à solidariedade ambiental, mediante o paradigma da Bioética, pela 

educação ambiental.  

 

 

5.2 O primeiro Projeto de Manejo Florestal Sustentável executado pela Maflops, em 

Parceira Público-Privada na Amazônia 

 

Às margens da BR/163 foi criada a Floresta Nacional do Tapajós, em 1974, tendo 

em vista à proteção da biodiversidade, a pesquisa científica e o uso múltiplo sustentável dos 
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recursos naturais, sendo o local ideal para o desenvolvimento de projetos sustentáveis, para a 

conciliação das comunidades locais com o meio ambiente, como afirma Gonçalves: 

 

[...] a BR-163 é margeada, ao lado direito, pela Floresta Nacional (FLONA) 

Tapajós. Decretada em 1974, com uma área aproximada de 545 mil hectares, a 

unidade abriga inúmeras espécies de pássaros e árvores, tendo como objetivo básico 

o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica. A 

permanência de população tradicional na área é permitida e hoje existem 

aproximadamente 1900 famílias, divididas em 29 comunidades e organizadas em 9 
associações comunitárias e uma cooperativa. (GONÇALVES, 2007, p.1). 
 

Tem-se o mapa da Flona, constatando-se a sua localização a aproximadamente 80 

quilômetros de Santarém, Pará, bem como a localização da Fazenda Treviso e o seu entorno, 

ambas próximas ao Rio Tapajós e Amazonas, desfrutando dos seus biomas, podendo-se 

constatar as áreas praticamente intocadas da floresta, mesmo com grandes atividades 

antrópicas e projetos dos mais diversos seguimentos ambientais, sendo realizados 

simultaneamente na área, no ano de 2018, como demostrado a seguir:  

 

Imagem 7- Localização da Floresta Nacional do Tapajós e Fazenda Treviso 

 
Fonte: Mapa Google Earth. (2018). Adaptado pelo pesquisador. (2019). 

 

Desde 1974, de sua criação, a Flona do Tapajós tem sido experimento para 

inúmeras pesquisas científicas, completando trinta anos em 2004, desde a sua criação, 

finalizando nessa data, a primeira etapa do seu primeiro manejo, havendo mudanças 
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significativas na consciência ambiental de todos os envolvidos, desde esse projeto, sendo 

aperfeiçoado a cada ano o seu trabalho, como se tem no posicionamento do IBAMA:  

 

A Floresta Nacional do Tapajós foi criada pelo Decreto nº. 73.684 de 19 de fevereiro 

de 1974, completando em 2004 - ano de conclusão deste Plano de Manejo, trinta 

anos de existência. A história construída nestas três décadas é um reflexo dos 

diversos momentos pelo qual passou a política nacional de meio-ambiente e o lugar 

ocupado pelas unidades de conservação nas ações governamentais. Portanto, os 

princípios que orientaram as ações de planejamento e gestão implementados ao 
longo destes anos devem ser considerados a partir do contexto vigente em cada 

período. (IBAMA, 2004, p. 12). 

 

O local da Floresta Nacional do Tapajós tornou-se referência de projetos com selo 

verde, transformando-se em palco para vários pesquisadores, antevendo-a como floresta em 

pé, em sua rica biodiversidade, produzindo madeira de ciclos em ciclos, encontrando-se em 

harmonia com as comunidades ribeirinhas às margens do Rio tapajós, a Oeste da BR/163- 

Santarém/Cuiabá, no mesmo Bioma dos assentamentos do PA, Moju I e II, onde foram 

implantados os Projetos de Manejo Florestal Sustentável da Empresa Maflops. Segue 

descrição sobre o contexto da implantação das Flonas no Brasil: 

 

A Flona Tapajós é uma entre as 37 Flonas existentes na Amazônia brasileira, e 

corresponde a apenas 3,41% da área dessas Flonas amazônicas. No entanto, a Flona 

Tapajós é a única que, na Amazônia, teve uma experiência de manejo madeireiro por 

empresa comercial, como está previsto na legislação das Flonas. Esse manejo foi 

realizado pela Empresa Agropecuária Treviso Ltda., nos anos de 1999 a 2003. 

(BACHA; RODRIGUES, 2004, p.1). 

 

Nesse cenário, com o aperfeiçoamento dos ideais de Leite e da técnica do seu 

trabalho, na Agropecuária Treviso, ganhou notoriedade na região pelo desenvolvimento de 

um sistema de manejo inovador, respeitando os ciclos naturais da floresta, sem interrompê-

los, ao mesmo tempo, dando-lhes vigor pelas técnicas de reflorestamento e SAs prestados 

pelo homem à natureza. Desse modo o Sr. Antônio foi chamado para implantar o seu projeto 

de Manejo Florestal Sustentável na Flona do Tapajós, do lado oposto ao da Fazenda Treviso, 

atravessando a BR/163, ampliando o seu trabalho, já desenvolvido desde 1992. 

Em decorrência disso, em 1998, a empresa ganhou a primeira Concessão Público-

Privada, para a elaboração e execução do Projeto de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), da 

Organização Internacional de Madeiras Tropicais (ITTO)- Internacional Tropical Timber 

Organization- (fundada em 1986, pelas Nações Unidas), na Floresta Nacional do Tapajós.  

O Plano de Manejo Florestal foi homologado em 2000, no ano da fundação da 

Maflops, para a execução do projeto, já chegando com ideias inovadoras na execução das 
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atividades, aprimorando as técnicas, de maneira mais específica e individualizada, 

apresentando a consciência e a logomarca da empresa, de forma mais responsável e mais 

verde pelos seus ideais, como se segue: 

 

A ideia fez tanto sucesso que a Maflops foi chamada para participar de um projeto 

modelo de manejo florestal na Floresta Nacional do Tapajós. Lá, Antônio viu que o 

sistema de numeração das toras poderia sofrer fraudes, já que os números eram 

pintados no topo de cada uma. Ele criou então um sistema de numeração em relevo, 

à prova de fraudes. "Com este sistema não é possível apagar o número", diz. É 

graças a este sistema que a madeira pode ser rastreada de qualquer lugar do mundo. 

"Qualquer um pode vir aqui com os números que a gente faz a identificação no 

escritório e vai até o local de onde a árvore foi retirada e apresentamos as licenças", 

garante Antônio. A responsabilidade da Maflops fica claro quando se percorre a 
área. Nos chamados pátios, pilhas e mais pilhas de madeira retiradas ano passado 

estão estocadas, aguardando a autorização para transporte. A empresa não aceita que 

ninguém toque nos lotes de toras enquanto a autorização do órgão ambiental não 

sair. "Se eu cedesse às propostas que me foram feitas, estaria rico, mas temos o ideal 

de fazer as coisas certas", garante Antônio, mostrando o sistema de numeração que 

ele criou para identificar as árvores. (SANTOS, 2007, p. 4). 

 

Nesse sentido, Santos apresenta os ideais de Antônio, em relação ao 

desenvolvimento às margens da BR/163, na forma de desenvolvimento das atividades do 

Manejo Florestal Sustentável, pensando em longo prazo, em estabelecer as comunidades 

locais, ensinando-as sobre a continuidade dos ciclos florestais, como demostrado a seguir:  

 

[...] Maflops (Manejo Florestal e Prestação de Serviços). [...] Iniciativa do 

empresário Antônio Abelardo Leite, o empreendimento desenvolve atividades de 
exploração madeireira sustentável em áreas de assentamentos de reforma agrária na 

região. “Pensamos em longo prazo, atuando em áreas pré-determinadas. Sempre 

deixamos certa quantidade de árvores remanescentes, que serão as futuras árvores 

exploradas nos próximos ciclos. Também mantemos árvores matriz, que geram 

sementes para novas árvores que serão cortadas no terceiro, quarto ciclo de corte”, 

explica o empresário, durante o manejo de uma árvore, citando que é favorável ao 

asfaltamento da BR-163, de maneira sustentável. (GONÇALVES, 2007, p.2).  
 

Nesse sentido, tem-se o posicionamento de vários órgãos públicos, sobre a 

iniciativa do primeiro projeto de Manejo Florestal Sustentável, executado pela Maflops, na 

Amazônia Brasileira, em Sistema de Concessão Público/Privada, demostrando-se a inclinação 

da consciência ambiental, rumo a métodos garantidores de sustentabilidade, ultrapassando a 

ideia de compartimentação e isolamento das várias ciências, como se segue: 

 

O Projeto de Manejo Florestal Comunitário a ser implementado, na Flona, iniciativa 

pioneira no país, tem como propósito gerar benefício direto para as comunidades 

locais e também servir de referência nesta modalidade de gestão de florestas 

públicas. Além do monitoramento e avaliação do impacto da exploração sobre a 
biodiversidade e análise de sustentabilidade do tipo de manejo empregado, o 

formato de gestão adotado demandará a contribuição de especialistas de diversas 

áreas do conhecimento. (IBAMA, 2004, p.84). 
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Assim, trilhando esse entendimento, desde o zoneamento proposto pelo Plano 

Diretor de 1996, Antônio Leite estabeleceu seus parâmetros de trabalho, já na fase do 

inventário florestal. Com a fundação da Maflops, deu-se continuidade nas inovações, com o 

aperfeiçoamento de técnicas florestais, com a fragmentação da floresta dentro das quadras em 

linhas estabelecidas pela abertura de veredas ou picadas, demarcando quadrantes, em partes 

menores, para estabelecer a delimitação da área, bem como a localização das árvores e demais 

informações, por meio de coordenadas X e Y, como se tem a seguir, nas palavras de Menton e 

outros: 

 

Para a colheita na reserva florestal permanente, a MAFLOPS realiza um inventário 

de todas as árvores comerciais e potencialmente comerciais com diâmetro na altura 

do peito (dbh)> 45 cm dentro da parcela e desenvolve um plano de manejo para 
aprovação pelo IBAMA. Após a aprovação dos planos pelo IBAMA, a MAFLOPS 

pode começar a colher na seguinte estação seca (julho a dezembro). A intensidade 

da colheita é da ordem de 13 a 18 m3ha-1 e inclui 50 espécies de árvores diferentes. 

Os domicílios da comunidade são divididos em três a unidades florestais anuais. As 

comunidades são responsáveis por determinar a ordem em que as propriedades serão 

registradas. Algumas comunidades determinaram os pedidos, segundo os quais as 

famílias mais carentes foram as primeiras, enquanto outras escolheram o pedido por 

meio de uma loteria. Todas as atividades de colheita de madeira (incluindo o 

planejamento pré-colheita e o transporte pós-colheita) são de responsabilidade da 

MAFLOPS e pagam a cada família uma taxa de estocagem com base nas colheitas 

reais em suas terras. A colheita é feita com base na premissa de uma rotação de 20 
anos e as famílias são pagas em uma grande quantia. (MENTON, et al., 2009, p.6)43. 

 

Dessa forma seria possível aferirem-se pela distância da árvore em relação às 

coordenadas, as metragens, pela utilização de piquetes, placas de madeira e placas de zinco ou 

alumínio, fixadas por pregos nas árvores, para suas numerações, e nas veredas para ser 

estabelecer as distâncias, bem como catalogação com todas as informações possíveis de porte, 

espécie e qualidade, para dar conteúdo às imagens de Satélite, na feitura do Plano de Manejo 

Florestal e alimentar o banco de dados da empresa pelo Inventário Florestal. Assim, o Manejo 

                                                             
43 Tradução nossa de: “For  harvesting  in  the  permanent  forest  reserve, MAFLOPS  performs  an  inventory  

of  allcommercial and potentially commercial trees witha diameter at breast height (dbh) >45 cm within theplot 

and develops a management plan for approvalby IBAMA. Once the plans have been approved byIBAMA, 
MAFLOPS can begin harvesting in thefollowing  dry  season  (July–December).  Harvestintensity is in the order 

of 13–18 m3ha-1 and includes50 different tree species. The households within agiven  community  are  divided  

into  three  to  fourannual logging units. Communities are responsiblefor determining the order in which 

landholdings willbe logged. Some communities determined the ordersuch that the neediest households were first 

to logwhereas others chose the order via a lottery. Alltimber-harvesting activities (including pre-

harvestplanning  and  post-harvest  transport)  are  theresponsibility  of  MAFLOPS,  and  it  pays  

eachhousehold  a  stumpage  fee  based  on  the  actualharvests on their land. Harvesting is done based onthe 

premise of a 20-year rotation and householdsare paid in  one large sum. (MENTON, et al., 2009, p.6). 
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florestal é precedido por levantamento prévio da área a ser manejada, conforme exemplo da 

estrutura definida no Plano de Manejo da Floresta Nacional do Tapajós, a seguir:  

 

Volume I - Informações Gerais: Este volume traz 12 capítulos com informações que 

caracterizam a Unidade em relação aos recursos bióticos e abióticos, atividades 

desenvolvidas, socioeconomia da população residente, aspectos histórico-culturais, e 

estrutura institucional e de gestão.  • Volume II. A - Zoneamento & Planejamento: 

Este volume descreve em detalhes a metodologia utilizada, o Zoneamento e regras 

de uso das áreas, e as atividades propostas para os programas de Manejo.  • Volume 
II. B – Sustentabilidade Econômica & Monitoramento e Avaliação: este volume 

apresenta o orçamento das atividades previstas, sugestões de fontes de recursos e de 

procedimentos para monitoramento e avaliação da implementação do Plano de 

Manejo.  • Volume III – Sumário Executivo: Apresenta a versão resumida do 

conjunto do documento do Plano de Manejo. • Volume IV – Anexo A – Cartografia: 

Traz um conjunto de 19 mapas temáticos sobre a Flona do Tapajós. (IBAMA, 2004 

p. 10). 

 

Portanto, antes mesmo de haver a numeração nas toras, já há o registro de cada 

árvore dentro da floresta (como se fosse uma certidão de nascimento), com um código ligado 

ao banco de dados da empresa, dando-lhes um número próprio pelo inventário florestal, 

garantindo-lhes a possibilidade de rastreamento, sendo sugerida a certificação ambiental, no 

tocante às madeiras advindas de projetos de Manejo Florestal Sustentável, com a preservação 

do meio ambiente. Da mesma forma, a Maflops inovou na numeração, como se tem a seguir: 

 

Imagem 9- Placa de alumínio com numeração e registro de árvore para banco de dados 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. 2018. 
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Segue foto de tora de árvore numerada, com técnica desenvolvida pela Maflops, 

para rastreamento da madeira de qualquer lugar do mundo, podendo rastrear a sua origem, 

prosseguindo rumo à certificação: 

 

Imagem 8 - Numeração desenvolvida pela Maflops, como forma de rastreamento 

 
Fonte: Acervo do pesquisador. (2018). 

 

Por conseguinte, entendeu-se no decorrer da pesquisa de campo, pela permanência 

das comunidades locais, dentro da Flona do Tapajós e da retirada das madeiras, apenas 

daquelas árvores na proporção tolerada pela própria regeneração natural da floresta, no 

envelhecimento em seu ciclo natural (pois no curso de sua vida, apodreceria, não sendo 

razoável o seu desperdício), ou quando auxiliadas pelo reflorestamento, apenas aquelas 

substituídas em proporção superior pelo reflorestamento, imediatamente à sua retirada no 

local de onde foram extraídas, em proporção equilibrada, sem interromper os ciclos naturais 

dos ecossistemas e considerando a interação com a biodiversidade. Nesse sentido, Santos 

expõe a excelência do trabalho desenvolvido pela Maflops, segue o seu relato e a fotografia 

do empresário Antônio Leite, da Maflops, no escritório da empresa em 2007: 

 

Técnicos e engenheiros identificam o melhor traçado para retirar a árvore da mata, 

com o menor impacto possível. Um ano após a exploração, não é possível mais 

identificar por onde as toras foram transportadas no meio da floresta. 

Antônio Leite mostrou que uma pessoa que compra uma carga de madeira no Japão, 

por exemplo, tem como saber de que lote saiu a árvore, em que ano foi cortada e até 

pode localizar o local exato de onde foi retirada e para que lado caiu. Para isso, a 

Maflops conta com uma equipe especializada que trabalha no escritório da empresa 
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e no campo, com instrumentos exclusivos que nem mesmo importantes institutos de 

pesquisas conseguiram reproduzir. É o caso do programa de computador que faz o 

mapa dos lotes a serem explorados, dando a localização exata de cada árvore 

inventariada no plano de manejo. É feito ainda um mapa-relatório pós-exploração, 

que mostra onde as árvores foram derrubadas, para que lado caíram e como foram 

retiradas. "Só eu que faço isso, porque este trabalho não é exigido pela lei", disse 

Antônio. (SANTOS, 2007, p. 4). 

 

Portanto, a Flona do Tapajós, não poderia ser considerada sob o viés do 

antropocentrismo, apenas como estoque de madeira, ou como os demais recursos naturais, 

pois a compreensão sobre a floresta, sob o paradigma da Bioética, como consciência 

ambiental, poderia mudar o entendimento mundial, pela hipótese apresentada no decorrer da 

dissertação, considerando-a como abrigo permanente, de infinidades de espécies de animais, 

insetos, aves e plantas, ou de maneira geral, o abrigo da vida, podendo proporcionar uma 

guinada no relacionamento do homem com a natureza.  

 

Imagem 10- Santos e Antônio Abelardo Leite à direita, no escritório da Maflops 

 
Fonte: Marcos Santos (2007). Revista Quarto Poder. 

 

Santos demonstra o desejo de Leite em reconhecer o meio ambiente, não apenas 

como fonte de recursos, mas como fonte de preservação, com fim em si mesmo, dando a 

entender o interesse em proteger a floresta, podendo ser percebida, na prática, a sinalização 

em direção à consciência ambiental, como se segue e logo abaixo:  

 

A sede da Maflops fica em uma propriedade de Antônio no quilômetro 89 da 
Santarém-Cuiabá. Ao chegar ao local, percebe-se algo diferente. É lá que estão 
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localizadas as primeiras áreas reflorestadas do Oeste do Pará. A empresa se 

especializou em intermediar a negociação entre assentados e madeireiros e executar 

os serviços desde a execução dos planos de manejo até o transporte das toras. É 

neste serviço que a Maflops mostrou-se ser uma empresa única na Amazônia, 

referência até mesmo para os técnicos do Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

(SANTOS, 2007, p. 2). 

 

Nesse sentido, expõe Gonçalves (2007, p.1) seu posicionamento sobre a 

permanência das comunidades nas Flonas e o desenvolvimento de suas atividades em 

harmonia com o meio ambiente, como se tem a seguir: “A permanência de população 

tradicional na área é permitida e hoje existem aproximadamente 1900 famílias, divididas em 

29 comunidades e organizadas em nove associações comunitárias e uma cooperativa”. 

Foi possível proporcionar aos ribeirinhos e às comunidades locais, não somente a 

permanência dentro das reservas, mas a participação ativa na execução do Manejo Florestal 

Sustentável, desde aquela época, juntamente com as empresas executoras, órgãos ambientais, 

organizações internacionais e nacionais, pesquisadores e cientistas de vários lugares do 

mundo, sendo local para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos e técnicas, de 

manuseio da floresta e da biodiversidade, dando continuidade ao pioneirismo da Maflops, 

indo em direção à sustentabilidade. 

Nesse alinhamento, podendo haver a consciência ambiental, da obrigação de 

preservar a natureza, bem como a harmonia do homem, com a permanência de todas as 

demais espécies, pela direção dada no conteúdo da Bioética, essa consciência deveria ser 

seguida pela mobilização da consciência mundial para garantir o respeito à vida.  

De modo geral, haveria assim, a conscientização de cada cidadão, por cada 

singularidade existente na biodiversidade, havendo a mudança do pensamento coletivo em 

benefício concreto ao meio ambiente, ou à espécie colocada em risco de extinção, expressa na 

ajuda dos países bem dispostos, pela boa consciência advinda da ética, oferecendo o suporte 

dos PSAs, tendo em vista a solidariedade ambiental para a permanência de toda a 

biodiversidade e todo o Planeta Terra, como Bentes preleciona:  

 

Conclui-se daí que é dever do Estado primar e agir segundo o princípio da ética da 

responsabilidade, com o fim de proteger não só a geração de hoje como também o 

bem-estar das gerações futuras, pois, caso contrário, o ser humano poderá 

desaparecer da Terra. (BENTES, 2012, p.184). 

 

Desse modo, prossegue-se na pesquisa acompanhando a ampliação posterior de 

Leite, da sua área de atuação, alcançando por mais de 740 km de ramais e estradas abertas, os 

assentamentos do PA Moju I e II (136 397 ha; 1 578 famílias), situados nos municípios de 
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Mojuí dos Campos, Placas e Belterra, do Instituto Nacional de Colonização e da Reforma 

Agrária (INCRA), tendo em vista a implantação do Manejo Florestal Sustentável, pelo ideal 

de Parceria Público-Privada, mediante a concessão pública, agregando ao sistema o acordo 

com as comunidades locais, oferecendo a infraestrutura aos assentamentos, com a construção 

de casas, pontes, dentre tantos outros benefícios.  

À vista disso, no próximo subtópico, a pesquisa de campo concentrou-se nos 

aspectos gerais da ampliação do trabalho desenvolvido pela Maflops, nos Assentamentos do 

PA, Moju I e II, sobre o Manejo Florestal Sustentável, para constatar a consciência ambiental 

desenvolvida pela Maflops sobre o ‘Plano de Manejo das Florestas Familiares’.  

 

5.3 O Plano de Manejo Florestal Sustentável executado pela Maflops no PA, Moju I e II, 

sobre Florestas Familiares 

 

A área de atuação da Maflops no PA, Moju I e II envolve aproximadamente 152 

686 mil hectares e 1635 famílias, se considerada toda a área dos seus projetos. No decorrer da 

pesquisa de campo entendeu-se, por bem, analisar a fenomenologia da consciência ambiental, 

em aspectos mais amplos, desenvolvendo os pontos mais relevantes para não incorrer em 

pesquisa rasa sobre muitos assuntos, dessa forma, o enfoque foi na consciência das 

comunidades locais, bem como na Empresa Maflops, sobre o seu ponto de vista em relação à 

permanência do homem na floresta e de sua interação de forma sustentável.  

Também se buscou trazer à pesquisa de campo, a consciência ambiental, 

desenvolvida desde o início do Pós-Revolução Industrial, a saber; o ethos capitalista, até se 

chegar àquela adquirida pelo paradigma da Bioética, para aplicá-la no caso em questão, tendo 

em vista a vida, como centro de direitos, e a solidariedade ambiental, como forma de garanti-

lo, através dos PSAs, funcionando como suporte aos trabalhos desenvolvidos para a 

preservação e proteção da natureza.  

Esses assentamentos foram fundados no ano de 1996, onde também se executou, 

em parte do assentamento, o primeiro Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) e o 

Manejo Florestal Sustentável, rumo ao despertamento mundial sobre consciência ambiental, 

com perspectivas ao uso sustentável das riquezas ali existentes. 

Tento em vista esse objetivo, segue análise sobre a dinâmica do projeto de manejo 

florestal sustentável implantando pela Maflops, como modelo a ser seguido para a Amazônia, 

mas com déficit orçamentário, necessitando urgentemente de aporte financeiro, podendo ser 

fornecido pelos PSAs, como foi a proposta do trabalho. Portanto, segue-se com o objetivo de 
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testar a hipótese em caso concreto, servindo-se de entrevistas realizadas por Santos, com a 

comunidade local e a empresa, como demostrado a seguir: 

 

Treze associações de assentamentos rurais da região conhecida como Planalto 

Santareno participam de uma experiência única na Amazônia. Eles vendem a 

madeira dos assentamentos para empresas de Santarém. Mas para isso, contratam o 

serviço de uma empresa especializada em manejo florestal que é referência de 

exploração sustentável. O projeto teve início em 1999, mas está parado porque os 

planos de manejo que deveriam ser liberados no começo do ano estão engavetados 
no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA) e na 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema). (SANTOS, 2007, p. 4). 

 

Por conseguinte, trazendo o embasamento para a aplicação dos PSAs nos 

trabalhos desenvolvidos pela Maflops, em seu modus operandi, no tocante à elaboração e 

execução dos Projetos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) e dos Projetos de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS), tendo em vista o suprimento desse imenso gasto, pela 

elaboração e execução dos projetos. 

Por essa consciência, não poderiam ser pagos a preços de madeira, pois haveria 

imensurável perda para a biodiversidade e para a manifestação da vida, das quais há grande 

dependência da floresta, em pé, mas pelo contrário, se fosse implantado essa inovadora forma, 

haveria a possibilidade de remuneração pela preservação da vida, em cada árvore, quando 

fossem poupadas, juntamente com todos os outros benefícios.   

Portanto, segue o relato de Santos sobre a imensa estrutura da empresa Maflops e 

dos seus gastos, para implantação do Manejo Florestal Sustentável e o apoio às comunidades 

locais, com toda a infraestrutura: 

 

Toda esta tecnologia garante renda às 1.600 famílias dos assentamentos, mais 3.000 

funcionários diretos da Maflops e das serrarias que compram a madeira e mais 5.000 

empregos indiretos gerados na cadeia produtiva. Somando tudo, são mais de 15 mil 

pessoas beneficiadas pelo projeto. Para as famílias que vivem na área, o manejo 

florestal virou sinônimo de geração de renda, de emprego e de dignidade. [...] Os 

Assentados saem da miséria graças ao manejo florestal. [...] O trabalho com os 

assentados começou por volta de 1999, no Projeto de Assentamento Moju I e II. 

Naquela época, não existiam estradas na região e o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) não tinha dinheiro para investir nos colonos. 
Os assentamentos foram criados em 1996 e deveriam ter o mesmo destino de 

milhares de projetos criados na Amazônia: se transformarem em grandes áreas 

devastadas e degradadas. Mas ai apareceu a Maflops com uma ideia inovadora de 

manter a floresta em pé, gerando renda para os assentados. (SANTOS, 2007, p. 4). 

 

Nessa dinâmica, a Maflops operou no vermelho, desde o seu nascimento, mas 

proporcionou a infraestrutura, com mais de 740 km de ramais abertos, mantendo-os de tempos 

em tempos. Segue relato de Santos na entrevista feita em 2007, com o empresário Antônio 

Leite: 
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Antônio diz que os que criticam os valores analisam somente o preço inicial da 
árvore e o valor final do metro cúbico de madeira depois de serrado. Ele explica que 

para sair da mata, chegar a uma serraria a ser beneficiada, a madeira passa por um 

processo que gera toda uma cadeia produtiva. Há os gastos com a elaboração do 

plano de manejo, exploração, transporte até os pátios, construção de estradas, 

pontes, fretes com caminhões. "Só com construção de estradas se tem um custo igual 

ou maior que com o valor da tora", diz, explicando que as estradas abertas são 

mantidas trafegáveis o ano todo e servem para os assentados. O ônibus passa na 

porta da casa dos colonos e as crianças chegam à escola com mais facilidade. 

(SANTOS, 2007, p. 6). 

 

Mas, mesmo assim, a Maflops disponibilizou para os colonos, já nos primeiros 

anos da execução do manejo, o valor pelas árvores compradas, chegando ao limite permitido 

pela floresta, restando esperar o tempo necessário para a sua recuperação, retirando assim 

mais uma colheita de madeira, porém até lá, ambos, a empresa e a comunidade, sofrem sem 

renda com a pressão dos clandestinos, retirando as madeiras a preços irrisórios, portanto, eles 

precisam de incentivos para o desenvolvimento de outras atividades mais benéficas, tanto para 

a floresta como para os meios de subsistência da comunidade local. Nesse sentido é a 

orientação da pesquisa e das palavras de Santos a seguir: 

 

Cada assentado recebe em média 30 mil reais com a venda da madeira retirada da 

reserva legal de seu lote. Esta reserva corresponde a 80% da área. Com este 

dinheiro, eles podem investir. Muitos compraram um carro para transportar a 

produção. É o caso do assentado João Serafim Rodrigues, que tem um lote na vicinal 

124 da BR-163. Quando ele chegou à área, em 1999, não tinha nada. Hoje tem 13 

mil pés de pimenta produzindo, emprega até 40 pessoas durante a colheita e tem um 
caminhão para transportar a produção. Serafim mantém dois filhos estudando em 

uma universidade particular em Santarém. Em outros assentamentos da Amazônia 

podem existir colonos em situação igual à de Serafim. Mas em nenhum local se 

consegue tudo isso desmatando apenas seis hectares de floresta. Das 20 hectares de 

mata que ele tem direito e derrubar, restam ainda 14. Foi graças ao manejo florestal 

nos 80 hectares da reserva legal de seu lote que ele conseguiu o que tem. "O manejo 

foi muito bom, com o dinheiro da madeira consegui expandir o pimental", conta, 

acrescentando que ano passado faturou cerca de R$ 40 mil com a produção e já 

pensa em diversificar as culturas e implantar Sistemas Agroflorestais com banana, 

cupuaçu e açaí. (SANTOS, 2007, p. 4). 

 

Com tantas empresas madeireiras trabalhando na clandestinidade a empresa foi 

referência na busca pela certificação florestal, aumentando a fiscalização com a ajuda dos 

próprios moradores da floresta, por incentivos financeiros atrelados à permanência da floresta 

em pé. Nesse sentido, Leite, no livro ‘Florestas Familiares’ (2003), em coautoria com Lima e 

outros, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), expõem a realidade da 

execução do manejo florestal sustentável, sua dinâmica e as principais dificuldades, como 

apresentado neste modelo de gestão ambiental: 
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Nesse contexto, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia apresenta o modelo 

de gestão florestal que chamamos de “florestas familiares”, e que está surgindo 

espontaneamente na região com grande potencial para transformar as relações entre 

a indústria madeireira, florestas e população rural carente. [...] As ações desta 

empresa englobam: (a) a facilitação para titulação da terra; (b) investimento no 

plano de manejo comunitário; (c) investimento no manejo florestal em lotes 

individuais; e (d) preço justo pela madeira, que é extraída a partir de métodos de 

impacto ecológico reduzido. (LIMA, et. al. 2003, p.17). 

 

Enquanto a tendência de políticas públicas nacionais era no sentido de ampliação 

do sistema de concessões de parcerias público-privadas, por meio da criação de Florestas 

Nacionais (FLONAS), disponibilizando até 50% das áreas florestais às madeireiras, o projeto 

florestas familiares advinha de forma espontânea do empreendedorismo e do desdobramento 

natural, na realidade da comunidade local, na luta para se estabelecer na floresta, com impacto 

ecológico reduzido. Lima e outros apresentam o seu descontentamento com o impacto nesse 

direcionamento estratégico, pois afetaria indiretamente a demanda por madeira nas florestas 

familiares, como se segue: 

 

O Programa Nacional Florestal (PNF) através da criação de florestas públicas 

(FLONAS) pode fortalecer as florestas familiares. A ampliação das áreas de 

florestas públicas reduziria a área de florestas disponível para a atividade madeireira. 

Isso aumentaria a dependência da indústria por madeira proveniente das florestas 

familiares. No entanto, os objetivos do PNF são criar as florestas públicas e 

disponibilizar 50% da área destas florestas para a atividade madeireira. Isso pode 

alterar significativamente a demanda por madeira das florestas familiares. (LIMA, 

et. al. 2003, p.20). 

 

Por conseguinte, os principais riscos da ampliação do sistema de concessões, na 

Amazônia brasileira, nas florestas menos perturbadas, demostram a insensatez dos 

governantes, pois fragilizam tanto a dimensão social, porque não estaria priorizando as 

iniciativas das comunidades locais, quando ampliam a força de concorrência, das grandes 

empresas madeireiras, colocando no mercado, matéria-prima, com preço bem mais 

competitivo, como na dimensão ambiental, causando grande pressão no meio da floresta, 

enquanto acumula o lucro nas grandes empresas, trazendo pouco ou quase nenhum beneficio 

socioambiental com a retirada da madeira, no entanto, deixando imenso impacto ambiental, na 

desvalorização da floresta como um todo. Nesse sentido, Lima e outros, explanam:  

 

São três os riscos principais da ampliação do sistema de concessões na Amazônia 

brasileira (que hoje conta com apenas uma experiência): (a) ao fornecer acesso 

subsidiado a florestas menos perturbadas na região, as concessões podem iniciar 

novos pólos madeireiros e degradação florestal, desnecessários; (b) a produção 

madeireira proveniente das concessões pode concorrer com a produção das 

indústrias madeireiras que vem atuando de forma responsável e dentro da realidade, 

inclusive, aquelas que participam das florestas familiares; e, (c) as concessões 

podem excluir as populações rurais carentes da região de uma grande fatia dos 
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benefícios econômicos gerados pela extração e venda de madeira. (LIMA, et. al. 

2003, p.21). 

 

No art. 4.º, inciso XIII, da Lei do SNUC, tem-se o seu objetivo como: “proteger 

os recursos naturais necessários à subsistência das populações tradicionais, respeitando e 

valorizando seu conhecimento e cultura e promovendo-as social e economicamente”. E no art. 

5.º, no inciso III, as diretrizes são no sentido de “assegurem a participação efetiva das 

populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação”. (BRASIL, 

2000). 

Portanto, o grande objetivo do gerenciamento, controle e governança, das 

atividades madeireiras na floresta, deveria ser a participação da comunidade local de forma 

emancipatória, com a ampliação à longo prazo, das atividades não invasivas, para se 

estabelecer a sustentabilidade, pois os ciclos de corte e abate de árvores, com intervalos de 

vinte cinco anos, garantem apenas uma parte dos meios de subsistência das comunidades 

locais. Porém, se houver o desmatamento descontrolado na Amazônia e aumentarem o abate 

de árvores, de maneira desproporcional aos ciclos florestais, poderiam comprometer todo o 

ecossistema da floresta. Desse modo, Lima e outros, advertem: 

 

O objetivo da governança da atividade madeireira na Amazônia é defender os 

interesses públicos nas florestas da região, garantindo tanto sua conservação quanto 

uma distribuição justa dos benefícios no uso de seus recursos. Tais interesses vão 

desde a caça e a coleta de castanhas e óleos pelos habitantes da floresta, até a 

estabilização dos regimes locais de chuva e o papel da floresta como abrigo para 

quase um terço das espécies do planeta. (LIMA, et. al., 2003, p.23-24). 

 

Nas palavras de Medeiros e Albuquerque, todo o ordenamento jurídico brasileiro 

deveria ter em pauta a proteção do meio ambiente com fim em si mesmo, alinhando-se com o 

texto constitucional sobre proteção ambiental, como se segue: 

 

Pode-se afirmar que a CF/88 reconhece o valor da biodiversidade em si mesma. Ao 

reconhecer o meio ambiente como um direito fundamental e ao dedicar diversos 

dispositivos à proteção da biodiversidade, a CF/88 introduz uma nova visão das 

questões ambientais no Brasil: uma visão sistêmica, que considera o meio ambiente 

não só como um recurso para os seres humanos, mas como algo fundamental para a 

manutenção da vida e dos ecossistemas, considerando todas as formas de vida, a 

humana e a não humana. (MEDEIROS, ALBUQUERQUE. 2015. p. 206). 

 

Tem-se, portanto, que todo o Ordenamento Jurídico Brasileiro e Internacional, 

poderiam ser reinterpretados, tendo a Bioética, como novo paradigma, tendo em vista a 

resolução dos problemas socioambientais. Assim, o biocentrismo seria adotado como 
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parâmetro para entender o ‘todo’, no artigo 225 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, em seu Capítulo sobre o  ‘Meio Ambiente’, a seguir descrito: “Todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida. (BRASIL, 1988). 

Dessa forma, o conceito de meio ambiente, no art. 3.º, da Lei n. 6 938/81, seria 

ajustado por essa nova balisa paradigmática da Bioética, como consciência ambiental, em 

uma análise holística e sistêmica, considerando o ‘todo’, como se segue: “o 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”. (BRASIL, 1981).  

Nesse sentido, muito pertinente as palavras de Costa (2009, p. 44), inserindo os 

seres vivos ‘não humanos’, no conceito de meio ambiente como se segue: “Conjunto de 

elementos naturais e artificiais partilhados com todos os seres humanos e não-humanos, 

necessários ao desenvolvimento equilibrado dessas espécies da forma mais harmônica e 

solidária possível”. 

Desse modo pode-se extrair o conceito de Manejo Florestal Sustentável (MFS), na 

Lei 9 985/2000, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), em 

seu inciso VIII, no art. 2.º, no conceito de manejo como: todo e qualquer procedimento que 

vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. (BRASIL, 2000). 

O Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), obrigatório para florestas 

identificadas dentro de áreas de Unidades de Conservação (UC), pode ser definido no art.2º, 

inciso, XVII da mesma Lei 9 985/2000, como: “um documento técnico mediante o qual, com 

fundamento nos objetivos gerais da unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e 

as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 

implantação das necessárias à gestão estruturas físicas da unidade”. (BRASIL, 2000). 

Em complemento, no artigo 27 da mesma Lei, tem-se novamente, a exigência em 

todas as unidades de conservação, de Plano de Manejo, devendo abranger “a área da unidade, 

zona de amortecimento e corredores ecológicos, incluindo medidas para integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas”. (BRASIL, 2000). 

O prazo estabelecido é cinco anos, no máximo, desde sua inicialização 

assegurando o envolvimento da comunidade local.   

Em sintonia ao conceito de Manejo Florestal Sustentável tem-se o ‘Plano 

Amazônia Sustentável’(PÁS), tendo como finalidade maior: “promover a gestão ambiental e 

o ordenamento territorial em bases sustentáveis, priorizando a regularização fundiária, a 
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negociação de conflitos socioambientais, a criação e efetiva implantação de unidades de 

conservação e terras indígenas”.  (BRASIL, 2004b).  

Nesse cenário, os projetos internacionais e nacionais de entidades governamentais 

contribuem significativamente com a preservação ambiental, sendo suporte para as políticas 

públicas e mecanismos para aplicação de subsídios, de fontes diversas. Como se tem também 

no Proambiente, e no Programa Nacional de Florestas (PNF), a seguir: 

 

A integração das diversas iniciativas governamentais, como por exemplo, PNF e 

PROAMBIENTE, pode fortalecer a expansão do modelo florestas familiares em 

larga-escala na Amazônia. O incentivo para que as comunidades e as empresas 

participem destes acordos depende de um sistema mais eficiente de controle das 

indústrias ilegais. (LIMA, et al., 2003, p.21). 

 

À vista disso, no próximo subtópico, serão abordados relatos e casos específicos 

da Comunidade Santo Antônio, para compreender mais profundamente o anseio e a 

consciência ambiental desenvolvida pela Maflops nessas comunidades, do PA Moju I e II.  

 

5.4 O modelo específico de atuação da Maflops, na Associação dos Produtores Rurais da 

Comunidade de Santo Antônio 

 

Com a pesquisa de campo pôde-se contatar o desejo dos moradores em deixar a 

floresta em pé, devido à formação da consciência ambiental pela Maflops e os demais órgãos 

e ONGs como o IPAM, ITTO, dentre outros, sobre o valor de sua permanência, para isto, 

precisando desenvolver atividades diversas de subsistência, levando em consideração os 

limites do meio ao qual estão inseridos, bem como a técnica do cultivo agroflorestal, o aporte 

financeiro e a estrutura oferecida pela empresa, na colaboração e execução do Manejo 

Florestal Sustentável. Segue os testemunhos dos moradores da comunidade, como o Serafim e 

Maria Aparecida, citados na entrevista de Santos: 

   

Serafim é associado à Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade 
Santo Antônio. Esta é uma das associações que aguardam a liberação de planos de 

manejo. "Aqui não tem este negócio de devastação. A nossa madeira é retirada de 

forma legal", garante Maria Aparecida, 37 anos. Segundo ela, a maioria dos 

assentados desmata menos do que o permitido. "A gente não precisa derrubar a 

floresta, pois ela é fonte de renda pra gente", garante. A floresta está sempre 

localizada a poucos metros das estradas que cortam o assentamento. (SANTOS, 

2007, p. 4). 

 

Assim, com tanta perda nos diversos setores mundiais com a desregulação do 

clima, propõe-se com a presente pesquisa a compensação pelos PSAs aos projetos de manejo 
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Florestal Sustentável nos moldes daqueles desenvolvidos pela Maflops, fazendo-se necessário 

compreender mais de perto o seu trabalho. 

 Nesse sentido, segundo Sist e outros, tem-se a abrangência e os detalhes da 

atuação da Maflops nos Assentamentos, necessitando urgentemente de ajuda, pois com a 

retirada da madeira há imensurável perda a todo o mundo, no tocante à manifestação da vida 

em toda a sua biodiversidade, não podendo ser compensada com os benefícios irrisórios do 

preço recebido pelo corte e destruição da floresta, sendo necessárias outras alternativas de 

subsistência a essas famílias. Tem-se a seguir o seu posicionamento, de maneira específica em 

uma das comunidades da Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Santo Antônio 

(ACOPRAZA), como demostrado a seguir: 

 

O assentamento cobre uma área de 152.686 ha e possui 1635 famílias. [...] Cada 

família recebeu uma unidade de 100 ha do INCRA. [...] Atualmente, o assentamento 

possui 27 dessas comunidades. Em 2000, para promover planos de manejo florestal 

sustentável nas reservas florestais dos assentamentos de Moju, o INCRA e o 

IBAMA (agência ambiental do Ministério do Meio Ambiente) negociaram parcerias 

entre uma empresa florestal familiar, a MAFLOPS (empresa de Manejo Florestal e 
Prestação de Serviços), e associações de agricultores, estabelecendo as 

responsabilidades de cada parte, bem como o preço por metro cúbico de madeira 

colhida. Para a empresa florestal, essas parcerias eram uma maneira de acessar 

recursos madeireiros em longo prazo, sem a necessidade de adquirir grandes áreas 

florestais. Para os familiares, as parcerias foram uma forma de gerar renda a partir 

de suas reservas florestais, que representam mais de 60% das unidades de terra, com 

um investimento técnico e financeiro mínimo. O presente estudo foi realizado em 

uma dessas comunidades, representada por uma associação chamada ACOPRASA 

(Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Santo Antônio) que agrupa 

46 famílias. (SIST et al., 2014, p.3). 

 

Em relação às atividades, Sist e outros (2014) desenvolveram a pesquisa de 

campo para constatar se a renda com a floresta seria menor, igual ou superior se comparada a 

outras atividades, como a agropecuária por exemplo. Eles levaram em consideração os ciclos 

e o tempo do retorno da renda adquirida pelas atividades, entendendo ser compensador o 

manejo nos primeiros momentos do corte das madeiras, porém, passando-se os anos o ganho 

diminui e, geralmente, eles não conseguem desenvolver outras atividades sem desmatar a 

floresta, ou manter a renda durante longos períodos.  

Da mesma forma, Sist e outros concluem sobre a Empresa Maflops, pois a longo 

prazo tenderia a descapitalizar, pois precisaria manter toda a malha viária e a infra estrutura 

do manejo, durante mais de vinte e cinco anos, recebendo por isso apenas no corte das 

madeiras nos primeiros anos. Segue o resultado parcial de suas pesquisas: 

 

No entanto, é importante ressaltar que a renda única obtida por cada agricultor 

representa uma quantia significativa de dinheiro, de R $ 10.620 a R $ 61.320 (US $ 
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5.800 a US $ 33.508). Isso representa de 3 a 20 vezes a renda anual gerada pelo 

sistema agrário do tipo 1. O preço de R $ 30 m −3 (US $ 16) pago pela empresa 

madeireira MAFLOPS pode ser considerado baixo em comparação com o preço de 

venda na serraria (preço médio da madeira no estado do Pará = US $ 118 por 

m 3. No entanto, no acordo de parceria entre a MAFLOPS e os agricultores, todo o 

custo de elaboração e execução do plano de manejo florestal - incluindo o transporte 

da madeira para a serraria - é realizado pela empresa madeireira. A MAFLOPS 

também é responsável pela manutenção das principais vias de acesso ao 

assentamento, que legalmente é de responsabilidade do governo. (SIST et al., 2014, 

p.8)44. 

 

Portanto, como apresentada na hipótese, no decorrer da dissertação, tem-se a 

necessidade de complementação dos recursos financeiros, de ambos, pelos PSAs, mediante 

incentivos financeiros de países solidários, com a compreensão de se fazer desenvolvimento 

sustentável em parcerias, em âmbito global e de forma efetiva. 

Desse modo poderiam ajudar empreendedores como o Sebastião, pelo seu 

exemplo de preservação, pois diz ter desmatado apenas 2% (dois por cento) do seu lote, dos 

cem hectares, sendo acompanhado por Benedito, na defesa da empresa, sobre o trabalho 

exemplar, dentro da legalidade, lembrando-se dos primeiros benefícios trazidos pela empresa 

Maflops, como a água, bem como do pioneirismo em conciliar os moradores, de forma 

sustentável, com a floresta, como se tem nas palavras de Santos, em sua entrevista com os 

moradores da ACOPRAZA, a seguir: 

 

Para o pequeno agricultor Sebastião Geraldo, de 40 anos, o manejo florestal deu tão 

certo que ele desmatou menos de dois hectares de seu lote. Outro assentado, 

Benedito da Silva Paixão, de 49 anos, acha que os órgãos ambientais estão fazendo 

confusão. "Estes assentamentos não têm nada haver com os que foram denunciados 

(pelo Ministério Público Federal). Que existe ilegalidade existe, mas não aqui. A 

gente não pode pagar a conta dos outros, aqui não tem laranja de madeireiro", diz. 

Benedito lembra que quando chegou ao assentamento não existiam estradas e nem 

água. "A gente bebia água de cipó e imbaúbas". A opção, segundo ele, foi fazer uma 

parceria com as empresas madeireiras, para vender a madeira e conseguir melhorar a 

infraestrutura do assentamento. Para isso, decidiram contratar os serviços da 

Maflops, depois de uma reunião com todos os colonos. A maioria decidiu pelo 
manejo. A decisão não poderia ser mais acertada. Hoje o projeto inteiro tem a sua 

mata quase totalmente preservada. A pecuária - atividade que exige a derrubada de 

grandes áreas de floresta - praticamente não existe nos assentamentos. (SANTOS, 

2007, p. 5). 

                                                             
44 Tradução nossa de: “The settlement covers an area of 152,686 ha and has 1635 families. Each family received 

a 100 ha land unit from INCRA. Currently, the settlement has 27 such communities. In 2000, to promote 
sustainable forest management plans in forest reserves of Mojú settlements, INCRA and IBAMA (Environmental 

agency of the Ministry of Environment) negotiated partnerships between a family-owned forestry company, 

MAFLOPS (empresa de Manejo Florestal e Prestação de Serviços), and the farmers’ associations, establishing 

the responsibilities of each party as well as the price per cubic meter of timber harvested. For the forestry 

company, these partnerships were a way to access timber resources on a long term basis without the need to 

acquire large areas of forest. For the famers, the partnerships were a way to generate income from their forest 

reserves, which represent more than 60% of the land units, with minimum technical and financial investment. 

The present study was conducted in one of these communities, represented by an association called ACOPRASA 

(Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Santo Antônio) that groups 46 families”. (SIST et al., 

2014, p.1514). 
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Pela consciência ambiental tem-se o entendimento de estarem todos ligados 

pelos fios da vida, distribuídos pelos ecossistemas e a biodiversidade, sendo beneficiados 

pelos SEs, de maneira global, podendo os projetos, como os apresentados pela Maflops depois 

de prestarem um SA de excelência para a natureza ser mantido e apoiado, por ombros da 

sustentabilidade. Nesse sentido, Sist e outros afirmam serem os benefícios proporcionados 

pelos serviços ecossistêmicos mais elevados em relação aos benefícios passageiros e irrisórios 

da venda da madeira, como demostrado a seguir: 

 

Finalmente, os benefícios econômicos diretos do uso múltiplo de florestas estão bem 

abaixo dos benefícios regionais e internacionais menos tangíveis associados aos 

serviços de regulação de ecossistemas das florestas amazônicas, isto é, em um 
cenário que compensa a degradação evitada, o possível valor econômico dos 

estoques de carbono perdidos nas operações de extração de madeira é superior ao 

preço pago aos agricultores pela madeira; segundo, e possivelmente mais relevante, 

a perturbação da regulamentação dos regimes regionais de chuvas causadas pela 

perda de florestas, pode resultar em escassez de água no futuro e, portanto, em 

importantes perdas econômicas que não são levadas em consideração ao considerar 

o valor econômico de múltiplas uso florestal atualmente. Os instrumentos atuais para 

transformar benefícios regionais e mundiais das florestas tropicais em benefícios 

econômicos locais não são suficientes para preencher essa lacuna. (SIST et al., 2014, 

p.8)45. 

 

Sobre as atividades não madeireiras, ou aquelas ligadas às madeiras, 

indiretamente, como móveis artesanatos ou aproveitamentos de galhos e copas de árvores, a 

empresa Maflops tem desenvolvido, em parceria com as comunidades locais, várias 

atividades, tendo em vista à complementação da renda dessas famílias, podendo ser núcleo 

agregador de incentivos financeiros para mais de 1600 famílias, participando ativamente de 

cada etapa de elaboração e execução dessas atividades, oferecendo a estrutura necessária. 

Nesse sentido, Santos conclui: 

 

Nos núcleos montados pela Maflops em cada área de assentamento, estão sendo 

construídos pólos onde serão feitos móveis e produtos de artesanato de cipós e 

outros recursos da mata. Um grupo de mulheres já trabalha com plantas medicinais. 

"As pessoas estão evoluindo, conquistando as coisas com o seu próprio trabalho e 

não dependem do governo. Você não vê estes assentados na porta do INCRA 

fazendo manifestação", diz Antônio. Nos assentamentos de Santarém, a Maflops já 

                                                             
45 Tradução nossa de: “Finally, the direct economic benefits from multiple forest use are well below less tangible 

regional and international benefits associated with the ecosystem regulation services of Amazonian forests. i.e., 

under a scenario that compensates for avoided degradation, the possible economic value of carbon stocks lost in 

logging operations is higher than the price paid to farmers for timber; secondly, and possibly more relevant, 

disturbance of the regulation of regional rainfall regimes caused by forest loss, may result in water scarcity in 

the future and hence in important economic losses that are not taken into account when considering the 

economic value of multiple forest use at the present time. Current instruments for transforming regional and 

worldwide benefits from tropical forests into local economic benefits are not sufficient to fill this gap". (SIST et 

al., 2014, p.1525). 
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apoia os agricultores na exploração sustentável também de recursos não madeireiros. 

É uma forma de os agricultores se manterem enquanto a madeira dos seus lotes não 

é retirada. Em dos projetos os moradores devem colher este ano a primeira safra de 

borboletas. "Antes eles capturavam as borboletas sem qualquer critério então 

incentivamos a criação do borboletário", relata Antônio. Nos próximos meses, o 

empresário vai buscar mercado para o óleo de andiroba que serão produzidos nos 

assentamentos. "Nós sabemos até quantas andirobas têm na área de cada assentado", 

diz. (SANTOS, 2007, p. 5-6). 

 

A empresa já desenvolve juntamente com vários órgãos o processo de certificação 

dos produtos florestais. Com esse intuito os PSAs poderiam contribuir diretamente e 

significativamente com as comunidades locais, no desenvolvimento de remédios pela 

Bioprospecção, ou na preservação da biodiversidade com a catalogação de cada espécie, bem 

como no viveiro de mudas de espécies em extinção ou árvores frutíferas, ou como no criatório 

de peixes, coletas, plantações agroflorestais e borboletário. Segue descrição de Santos sobre 

os processos de certificação já desenvolvidos pelas comunidades, juntamente com a empresa 

Maflops:  

 

Estes produtos já sairão da área com o selo verde de qualidade do Instituto Gestor de 

Pesquisas na Amazônia (IGPA), outra conquista dos assentados graças à Maflops. 

Para conceder este selo, o IGPA submeteu as ações nos assentamentos a um rígido 

processo de avaliação. A empresa também está muito próxima de conseguir a 

certificação internacional de produção sustentável de madeira mais reconhecida em 

todo o mundo, o selo verde do Forest Stewardship Council (FSC), presente em 

todos os continentes e mais de 75 países. Associações são donas dos projetos e 

decidem para quem vender a madeira. Os assentados garantem que os donos dos 

projetos de manejo são eles mesmos e que são os próprios agricultores que decidem 
para quem vender a madeira. A Maflops é apenas uma prestadora de serviço. A 

empresa negocia com os madeireiros em favor dos assentados, buscando um melhor 

preço pela madeira. Atualmente o preço praticado é de R$ 25 reais por metro de tora 

ou o valor mínimo de R$ 70 reais por árvore, caso ela tenha menos de três metros 

cúbicos. (SANTOS, 2007, p. 6). 

 

No fim de 2004, pela grande relevância do trabalho desempenhado pela Maflops, 

Antônio Leite recebeu a visita do diretor-geral do serviço Florestal Brasileiro, Tasso Azevedo, 

obtendo sinalização positiva sobre ajuda para o seu trabalho, porém, já no ano de 2019, os 

projetos da empresa encontram-se parados, por problemas de regularização fundiária sendo 

mais de 80% (oitenta por cento) dos lotes ainda sem títulos definitivos de propriedade da 

terra, seguidos pelos entraves e morosidade na aprovação dos projetos. Segue menção desse 

encontro por Santos:  

 

Em 2004, o trabalho da Maflops chamou a atenção do diretor-geral do serviço 

Florestal Brasileiro, Tasso Azevedo, que foi conhecer a iniciativa. Ele passaria três 

horas no local, mas ficou tão impressionando que acabou ficando uma semana. 

Hoje, o próprio Tasso indica o serviço da Maflops para empresas madeireiras sérias 

que querem fazer uma exploração responsável em áreas da Amazônia. Um grupo de 
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empresários que fechou contrato com assentados de Aveiro relataram que Tasso lhes 

indicou o trabalho da Maflops. Eles contrataram o serviço da empresa, pensando em 

repetir em Aveiro a iniciativa de Santarém. Mas os planos de manejo também não 

são liberados pela SEMA. (SANTOS, 2007, p. 6). 

 

Na pesquisa de campo foi constatada mais de 80 % (oitenta por cento) da área 

preservada, depois de 20 anos de execução do Projeto de Manejo Florestal Sustentável, pela 

Maflops, podendo ser uma grande oportunidade mundial em investir nesse projeto pioneiro de 

preservação ambiental. Nesse mesmo entendimento pode-se extrair o resultado de preservação 

sobre a conciliação do homem e a natureza em um ambiente controlado, como se fosse um 

laboratório na floresta, para base inteligente da vida, como é demostrado no mapa logo 

abaixo: 

 

Imagem 11- Área Manejo Maflops, PA, Moju I e II, mais de 80% de floresta preservada 

 
Fonte: Mapa Google Earth. (2018). Adaptado pelo pesquisador. (2019). 

 

Com o passar dos vinte anos de sua atuação, percebeu-se ser melhor e mais 

lucrável deixar a floresta em pé, enquanto dever-se-ia considerar a madeira como fator 

secundário nos projetos de Manejo Florestal, demandando assim a atuação da Maflops com 

outros atores principais, tendo em vista a preservação florestal, como meta finalística de todo 

o seus trabalhos, pois já conseguiu o suporte de cada um dos órgãos para executar o seu 

projeto no PA, Moju I e II, como se tem a seguir:  

 

O próprio INCRA, o Ministério Público e o IBAMA, no início dos anos 2000, 

consolidaram um acordo por meio das Relações entre Empresas, Governos e 
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Comunidades na Amazônia Brasileira - Reflexões e Propostas Comunidades do 

Assentamento Moju I e II. e Propostas da empresa Maflops, vamos dizer que para 

delimitar essa relação de uma forma mais governada. Então, houve um 

entendimento entre esses órgãos para criar um acordo no qual a empresa, de fato, 

construiria as estradas e se responsabilizaria por elaborar um plano de manejo. 

Nesse acordo a própria empresa financiaria toda a elaboração do plano de manejo, se 

encarregaria da exploração florestal e, depois, com os resultados obtidos pagaria os 

colonos pela utilização da madeira de seus lotes. (IEB, 2010, p.21). 

 

Durante a sua atuação, a Maflops implantou vilas comunitárias, como se tem na 

vila da Comunidade Sombra Santa, por volta do ano de 2003. Hoje a vila, no meio da floresta 

tem água encanada, internet e a própria usina hidrelétrica, em pequena escala, suficiente para 

proporcionar energia para toda a comunidade, somente precisando dos PSAs para ser 

estabelecido os guardiões da floresta de forma permanente sem precisarem incorrer em 

desmatamento, como uma base de sustentabilidade para a proteção nos rincões da floresta, 

com pouca ou quase nenhuma fiscalização, como apresentada na imagem: 

 

Imagem 12- Sombra Santa (APACS) e ponte, implantadas pela Maflops em 2003 

 
Fonte: Mapa Google Earth. (2018). Adaptado pelo pesquisador. (2019). 

 

Foi nesse tempo também a ocorrência das mudanças políticas, em 2004, com 

graves consequências para os seus projetos de manejo, pois já estavam em processo de 

certificação pelo FSC (a certificação FSC® foi criada pela Forest Stewardship Council), bem 

como da The Forest Trust (TFT), sendo considerada por essas entidades não governamentais 

como projeto modelo, pois foram replicados na BR Transamazônica, Pacajá e Anapu, onde 

morreu a irmã Dorothy Stang, também nos projetos Virola, Jatobá e Conflona Tapajós. 
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Na proposta trazida pela hipótese, no decorrer do trabalho, foi apresentar aos 

países interessados em preservação ambiental a substituição dos madeireiros, recebendo em 

vez de madeira, os SAs, prestados diretamente à natureza, remunerando-os pelos PSAs, pois a 

pressão na floresta tende a aumentar ressaltando na hipótese apresentada a necessidade de 

quebra do monopólio dos interesses madeireiros, pelos ambientalistas, também oferecendo 

propostas razoáveis para a permanência de cada comunidade em harmonia com a floresta, 

como se tem nas palavras de Vidal sobre a demanda pelas riquezas florestais: 

 

Várias mudanças estão afetando o setor florestal global. Existe uma demanda cada 

vez maior de produtos florestais, e o acesso ao mercado para os produtos florestais 

das comunidades pode oferecer soluções a vários interessados. Os acordos entre 

empresas florestais e as comunidades oferecem vantagens aos dois grupos. As 

empresas podem expandir suas fontes de suprimento de madeira a custos razoáveis. 

As comunidades têm a oportunidade de aumentar suas receitas e melhorar sua 

qualidade de vida. Além disso, essas iniciativas tenderão a favorecer o manejo 

sustentável das florestas. (VIDAL, 2005, p. 47). 

 

A dinâmica da execução do manejo florestal pela Maflops é apresentada por 

Menton e outros46 no projeto de ‘Florestas Familiares’, desenvolvido pela Maflops, pelo 

contrato com as comunidades locais, porém diante da falta de documentação dos lotes as 

famílias encontram grande dificuldade na obtenção dos benefícios governamentais, 

financiamentos, ou subsídios para exercerem as suas atividades sem nenhum óbice. Desse 

modo, requer-se a superação desse grande entrave na falta de documentação dos terrenos, 

como se tem a seguir, em suas palavras: 

 

A Descrição das florestas familiares no Projeto FF que está sendo implementado, 

nos assentamentos do INCRA de Moju I e II, aproximadamente 100 km ao sul de 

Santarém, Pará, a leste da rodovia BR-163. O projeto é baseado em contratos entre 
empresa e comunidade, nos quais a madeira é colhida por uma pequena empresa de 

corte de madeira, Manejo Florestal e Prestação de Serviços (MAFLOPS). Nas 

comunidades que manifestam interesse em participar do projeto de extração de 

madeira, é formada uma associação comunitária de famílias individuais que assinam 

contratos com o MAFLOPS. A maioria das famílias não possui título legal de suas 

terras (80–100 ha) e outras não possuem o “protocolo”, um documento do governo 

que serve como título temporário de terras até que o processo oficial de legalização 

                                                             
46 Tradução nossa de: “Description of Family Forests The FF Project is being implemented in the INCRA 
settlements of Moju I and II, approximately 100 km south of Santarém, Pará, to the east of the BR-163 highway. 

The project is based on company– community contracts whereby timber is harvested by a small timber-

harvesting company, Manejo Florestal e Prestação de Serviços (MAFLOPS; Forest Management and Service 

Provider). In communities that express an interest in participating in the logging project, a community 

association is formed of individual households who sign contracts with MAFLOPS. Most of the families do not 

have legal title to their land (80–100 ha) and others lack even the “protocolo,” a government document that 

serves as a temporary land title until the official legalization process has been completed. In such cases, the 

company helps the households apply for a “protocolo” from INCRA. Although land title should be granted 

within 3 years of settlement, most households wait longer for their title as a result of government bureaucracy 
(MENTON, et al., 2009, p.5). 
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seja concluído. Nesses casos, a empresa ajuda as famílias a solicitar um “protocolo” 

do INCRA. Embora o título de terra deva ser concedido dentro de 3 anos após o 

assentamento, a maioria das famílias espera mais tempo por seu título como 

resultado da burocracia do governo. (MENTON, et al., 2009, p.5). 

 

Em consonância ao projeto político brasileiro de administração e proteção da 

Amazônia o ‘Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal’ (PPCDAm), na forma mais prática, ajusta-se às políticas públicas de forma mais 

específica, delimitando os seus objetivos com ações concretas no sentido de: 

 

7.1.1. Promover a regularização fundiária e reconhecimento dos territórios a serem 

utilizados no Manejo Florestal Comunitário 7.1.2. Oferecer ATER com ênfase em 
atividades florestais 7.1.3. Fortalecer a organização social (associações e 

cooperativas locais) dos produtores comunitários em Unidades de Conservação 

7.1.4. Fomentar o Manejo Florestal Comunitário (Integração com o Programa 

Federal de MFC e com o PLANAFE) 7.1.5. Viabilizar e ampliar as concessões 

florestais federais atingindo 4 milhões de hectares ao final de 2020 com produção 

anual de 1,6 milhões de m³ (cerca de 15% da oferta total de madeira) 7.1.6. 

Conclusão dos Planos de Manejo das Unidades de Conservação (PMUC) das Flonas 

de interesse para concessão florestal 7.1.7. Criação de Câmara Temática sobre 

Manejo Florestal Sustentável. (BRASIL, 2016/2020, p. 12).  

 

Desse modo, tem-se no direcionamento do PPCDAm, o objetivo de regularização    

Fundiária e o reconhecimento dos lotes de cada família, nas comunidades onde serão 

executados os Projetos de Desenvolvimento Sustentável, possibilitando o acesso às 

oportunidades dos PSAs e tantos outros agregadores do desenvolvimento sustentável rumo à 

sustentabilidade. Portanto, pela pesquisa de campo no PA, Moju I e II, foi possível constatar o 

quão importante é ter-se a documentação dos lotes bem como das associações, comunidades e 

para cada membro ali associado. Segue as palavras de Wunder e outros, nesse sentido: 

 
Para que seja possível tirar proveito das oportunidades que surgem da crescente 

demanda por serviços ambientais prestados pela Amazônia, duas precondições 

mostram-se essenciais: a regularização do caos fundiário e a instituição de um 

sistema de licenciamento de propriedades rurais. Não atender a estes requisitos de 

boa governança inviabilizaria investimentos em PSA em grande parte da região. A 

planificação de uma política nacional de serviços ambientais deveria estar orientada 

para atingir estes dois objetivos no sentido de poder demonstrar capacidade de 

implementar PSA do tipo REDD, por exemplo, com os recursos internacionais do 
Forest Carbon Partnership Fund e a partir da perspectiva de novos acordos 

bilaterais. Assim, os PSAs não devem ser considerados como puras alternativas de 

substituição dos sistemas de comando e controle existentes, mas apresentam uma 

interdependência que deve ser considerada. (WUNDER, et al., 2009, p.17). 

 

Devido às grandes mudanças, em torno do mundo, ocorrendo em relação ao 

meio ambiente, a níveis globais, tanto sobre as mudanças climáticas, como sobre a 

consciência ambiental, essas comunidades poderiam estar sendo inseridas nos projetos 

sustentáveis e recebendo os PSAs, porém, tudo começa com a documentação. Nesse sentido, a 
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proposta inicial do trabalho encontra-se dependente da base documental dos assentamentos, 

necessitando do aporte dos órgãos públicos para efetivar os seus anseios de sustentabilidade. 

Seguindo a orientação de Carneiro, extrai-se esse entendimento, como exposto a seguir:  

 
A recente aprovação da Lei de Gestão das Florestas Públicas (Lei 11.284, de 2 de 
março de 2006), também conhecida como lei das concessões florestais, muda esse 

cenário, pois traz para o primeiro plano a criação de um mecanismo estatal que 

procura resolver o problema da exploração florestal predatória através do aluguel 

(através de um mecanismo de licitação) de áreas a serem exploradas por empresas 

florestais. Segundo nossa interpretação, a aprovação da Lei de Concessões Florestais 

pode ser considerada como uma recolocação do Estado como agente capaz de 

regular a indústria florestal e, por essa via, contribuir de forma decisiva para a 

redução do desmatamento e da exploração florestal predatória. (CARNEIRO, 2011, 

p. 1).  
 

A Empresa Maflops tem proposto ajudar essas famílias com a documentação, 

porém, tanto o IBAMA, como o INCRA, são os órgãos com poder direto para estabelecer as 

formas de regularização das comunidades e, de certa forma, desde o ano de 2000, essas 

famílias aguardam os títulos definitivos da área, estando de mãos atadas pela morosidade e 

descaso de suas realidades pelos órgãos de regularização e aprovação dos manejos florestais, 

sendo grande óbice para os Projetos de Desenvolvimento Sustentável e os Projetos de Manejo 

Florestal Sustentável. Lima e outros expõem o esforço da Maflops em ajudar essas famílias, 

como demostrado a seguir: 

  
Durante os primeiros quatro anos de contrato, a MAFLOPS prepara os documentos 
necessários para regularizar a situação fundiária dos pequenos proprietários e os 

encaminha ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para 

aprovação, que emite os títulos legais de posse da terra aos pequenos proprietários. 

O INCRA tem um compromisso de acelerar o processo de emissão de títulos de 

posse da terra aos pequenos proprietários que trabalham com o MAFLOPS. Nesse 

compromisso, o INCRA apressa a emissão de autorizações às famílias trabalhando 

com o MAFLOPS que, por sua vez, assumem a responsabilidade de construir as 

estradas em suas áreas. Originalmente, essa obrigação de construir estradas era de 

responsabilidade do governo federal, mais especificamente do INCRA, e um longo 

tempo devido ao lento processo burocrático das agências governamentais. (LIMA, et 

al., apud VIDAL, 2005, p. 42). 

 

Os PSAs podem se tornar possível, pela solidariedade ambiental a nível mundial, 

advindos da consciência ambiental pelo paradigma da Bioética, mudando a atuação da 

Maflops para prestadora de SAs na natureza e não mais para serviçal de madeireiras, se forem 

aplicados os Pagamentos por Serviços Ambientais, em específico os Créditos de Carbono, 

atuando nas mesmas áreas onde implantou o Manejo Florestal Sustentável, juntamente com as 

comunidades locais, recompondo as áreas degradadas, com o reflorestamento de madeiras 

nativas, na proporção das espécies anteriores às derrubadas, aferindo quais as espécies estão 
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em extinção, dando mais ênfase ao seu plantio, podendo assim trabalhar com mais liberdade e 

autonomia, em todo o sentido, inclusive no financeiro, com o seu foco em preservação. 

Por conseguinte, haveria o prosseguimento da preservação ambiental e, como 

meios de subsistência, a comunidade local receberia não pelas madeiras extraídas, mas pelos 

serviços prestados para a natureza, pela consciência ambiental, aplicada por cada país verde, 

atuando além de suas fronteiras, acompanhando a dinâmica global do meio ambiente e a 

consciência ambiental mais adequada para a sua compreensão, encontrando-se ali com o 

dilema e o paradigma da Bioética. 

Nesse sentido a regularização fundiária e o estabelecimento das comunidades 

locais não visariam produzir impactos ambientais na natureza, sem finalidade e justificativas 

pertinentes, mas pelo contrário, a documentação dos lotes seria para participarem dos projetos 

sustentáveis, utilizando-se dos mercados de carbono para deixarem a floresta em pé, ou para 

adquirirem financiamento no plantio misto na floresta, pelo reflorestamento de árvores 

nativas, ou outros meios de subsistência, em plena harmonia com o meio ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi apresentado na proposta inicial, houve o interesse em discorrer sobre a 

seguinte temática: a Bioética como consciência ambiental e o Pagamento por Serviços 

Ambientais como proposta para a sustentabilidade na Amazônia, procurando-se responder à 

indagação da seguinte problemática ambiental: há relação entre a consciência ambiental 

apresentada pela Bioética sobre sustentabilidade e o estímulo sobre a prestação de Serviços 

Ambientais, bem como o Pagamento por esses serviços, para a preservação ambiental e a 

permanência da vida, tanto de homens como os demais seres vivos, na biodiversidade da 

Amazônia?  

Sendo assim, a partir das averiguações levantadas, diante desse tema problema, 

foi lançada a proposta no sentido de considerar a Bioética como consciência ambiental, como 

hipótese possível à sua solução, quando fosse atrelada aos PSAs, ambos, como proposta para 

a sustentabilidade, visando estabelecer as comunidades locais na Amazônia, de maneira 

sustentável.  

Com o propósito de desvelar esse problema, retornou-se aos pontos abordados no 

decorrer do trabalho, sintetizando-os, no tocante aos aspectos mais relevantes para extrair-se 

as conclusões e resultados com o presente trabalho, sobre a investigação até aqui esmerada. 

O êxito nos resultados consistiu-se em relação à abordagem do problema, pois, se 

escolheu a pesquisa qualitativa, procurando-se centralizar a busca nos fenômenos humanos 

sobre a consciência ambiental, na interação com o seu meio, pela investigação exploratória, 

quando se buscou compreender a fenomenologia social em torno da temática, segundo o 

paradigma da Bioética, tendo como anseio a sua aplicação em caso prático na Amazônia, 

tornando-a mais explícita, pelo teste da hipótese na pesquisa de campo. 

Utilizou-se, para esse fim, o raciocínio pelo método hipotético/dedutivo, 

perpassando pelo conteúdo de aspectos gerais, adentrando-se no caso específico, pelo trabalho 

desempenhado pela Maflops, abordado na temática, partindo-se da necessidade local, para 

testar a hipótese, enquanto se estudou a Amazônia, pela interdependência dos SEs, às 

necessidades e anseios globais, servindo-se de teorias e ideais de vários pensadores, dentre os 

quais se destacou Fritz Jahr (1927) e Potter (1970), pela análise da Bioética, bem como Naves 

e Reis (2016). 
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Como foram apresentados os seus argumentos, os autores defenderam a interação 

e o diálogo entre as várias disciplinas sobre a temática, em conformidade com a proposta do 

trabalho, assim possibilitaram a atualização da matéria. 

Depois de estabelecida a questão norteadora deste trabalho, debruçou-se no 

resultado da investigação bibliográfica/documental, por meio da análise de conteúdo, trazido 

por instrumentos e coletas de dados, complementados com o depoimento de moradores da 

comunidade local e depoimentos de participantes em artigos científicos e artigos de jornais, 

como fruto da pesquisa de campo, baseada na técnica de observação não participativa. 

Dessa forma discorreu-se sobre os pontos já abordados, tendo em vista o objetivo, 

de maneira geral, de compreender-se sobre a formação da consciência ambiental. 

Por esse direcionamento, o objetivo geral, indicador dos assuntos já 

desenvolvidos, ateve-se na busca pela compreensão sobre a formação da consciência 

ambiental, desde o fim da Revolução Industrial, voltando-se no trabalho aos principais 

acontecimentos ambientais. 

A partir da investigação apresentada foi necessário retornar aos esforços do 

nascedouro da consciência ambiental, no período Pós-Revolução Industrial, encontrando-o na 

ética protestante e no espírito capitalista, desse modo, entendeu-se ser a consciência ambiental 

desse período, o ethos capitalista, tendo como características principais a sua inclinação na 

consideração dos seres humanos e os demais seres vivos, juntamente com todo o planeta, 

apenas como meios para os seus fins, diferentemente da ética cristã e da ética kantiana, 

apontando por considerá-los sempre como um fim em si mesmo. 

Buscou-se o significado da ética no termo ethos grego como meio estruturante das 

relações sociais, no sentido de lugar natural, onde se torna possível construir a ética do 

homem como ser consciente, junto aos outros seres vivos, juntamente com sua cultura, 

costumes e crenças, entendendo sobre a plenitude do ser consciente quando soubesse acertar e 

se esmerasse para fazê-lo. Dessa forma, prosseguiu-se com o trabalho rumo ao paradigma da 

Bioética, como modelo de consciência ambiental a ser seguido. 

Por essa direção, encontrou-se em Weber (2007) a consciência social capitalista, 

com o seu nascedouro, ambos na cultura e ética protestantes, formadoras da consciência 

daquela época, onde prevalecia o dinheiro, o lucro e o acúmulo de riquezas, ambos, tendo 

como base o ethos capitalista, expondo-se com meios e fins no antropocentrismo, 

engendrando, pelo utilitarismo dos negócios, a ética protestante e o espírito capitalista do Pós-

Revolução Industrial, pelo racionalismo econômico no qual orbitava a consciência. 
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Por conseguinte, entendeu-se serem partes estruturantes e determinantes da 

consciência os ideais, valores, a cultura e religião sendo fontes determinantes para saber-se 

agir, no entanto, pelo ethos capitalista, ambas foram arrastadas pelo utilitarismo dos negócios 

e o racionalismo econômico na “auri sacra fames”, ou ‘maldita fome pelo dinheiro’. 

Também foram abordados os perigos dos desejos infinitos, devendo ser sempre 

monitorados pela cautela da consciência ambiental de finitude, sobre o desabrochar da 

responsabilidade ambiental, assim buscou-se trazer, a partir de 1960, o isolamento da 

dimensão econômica e o esfacelamento da ética do mundo ocidental, no tocante ao controle 

social, pelo acúmulo de riquezas, desencadeando as desigualdades sociais e a destruição 

ambiental. 

Desse modo, entendeu-se que o poder de mando nas sociedades, estaria na batalha 

entre a consciência ambiental e os desejos infinitos, utilizando-se dos ideais, crenças, valores, 

religião, politica e ciência, antes mesmo do dinheiro, como partes estruturantes da 

consciência, advindas desta batalha constante entre os desígnios, anseios e desejos, diante do 

controle da consciência, tornando-se o dinheiro apenas um meio, descobrindo-se a 

consciência ambiental daquele tempo, firmando-se no ethos capitalista. 

Por meio dessa consciência, haveria a permissão para a prevalência dos desejos 

sobre a consciência ambiental, tendo em vista o atendimento às necessidades e desejos 

humanos, não tão honrosos do mundo capitalista, quando, ao mesmo tempo, tornavam-se os 

atos e pensamentos direcionados para considerá-los, juntamente com os demais seres vivos, 

bem como todo o planeta, como meio para os seus fins, tendo em vista o antropocentrismo.  

Nesse seguimento, abordou-se o desenvolvimento da consciência ambiental sobre 

os desejos adentrando-se no termo antropocentrismo (finalidade última da humanidade para si 

mesma) como apresentado por Kant (2007), no entanto, pelo biocentrismo (finalidade última 

para a vida em si mesma), apresentado por Pereira (1992) o imperativo categórico seria pelo 

respeito perante o valor da natureza e da vida com fim em si mesmo. 

Por esse raciocínio, se todos teriam direito à vida, do mesmo modo, a vida deveria 

ter direitos gerais resguardados, exigindo-se ações pré-determinadas, pela finalidade maior 

que a governa, para mantê-la em sua dinâmica natural. Assim, a vida carregaria em sua 

essência, um fim em si mesmo, justificando sua preservação, na seguinte afirmativa: ser a 

vida melhor que a morte e a permanência melhor que o fim, portanto, pela dinâmica e fluência 

da vida, bem como de sua permanência e estabilidade, respectivamente, em Heráclito e 

Parmênides, entendeu-se que a vida permanece se as coisas mudam e as coisas continuam 

mudando se a vida puder permanecer naturalmente. 
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A vida seguiria fluente, na transformação dos seus estados, perpassando-se pelas 

espécies e as várias formas, pelos limites do ser estando na gênesis de cada matéria, 

arranjando-a e a estruturando prosseguindo no equilíbrio e controle organizacional.  

Portanto, sendo incompatível com a inospitalidade da destruição ambiental, sendo 

contra a grande incógnita do ser, existente nos sistemas fechados, ou aos isolamentos, bem 

como à paralisia e o caos do universo, pois, seriam contra o seu avanço, em seu pulso fluente, 

na estagnação da morte, no ser inanimado. 

De outro modo, pela interligação e interdependência da vida, existentes nos 

sistemas abertos, havendo o compartilhamento de fluidos e substâncias entre os sistemas, 

garantir-lhes-ia o empréstimo, para saldar a deficiência do sistema, ocasionando-lhes à 

permanência e o desenvolvimento, portanto, estar equilibrado não corresponderia a 

estaticidade, mas ao dinamismo das partes quando não estão em proporções iguais, trocando 

fluídos e substâncias.  

Dessa forma, a partir do estudo nos argumentos extraídos do objetivo geral, os 

resultados apontam para o ethos capitalista, considerando o lucro e o acúmulo de riquezas 

como finalidade maior a se buscar, pela consciência ambiental capitalista desse período, 

utilizando-se, para isso, os seres humanos e os demais seres vivos, como meio para esses fins, 

embasando-se no antropocentrismo. 

A conclusão sobre o objetivo geral seria por não mais considerar os desejos, como 

sendo senhores sobre a consciência, mas pelo contrário, emancipá-la, podendo-lhe trazer a 

direção, tendo em vista a vida como corolário para todos os outros desejos, como a liberdade, 

igualdade e fraternidade. Por conseguinte, sobre esse desfecho, a consciência ambiental 

tomaria as rédeas do seu caminho e imporia o respeito perante os desejos, pelo finito e 

limitado meio ambiente, limitando-os às necessidades essenciais, em respeito aos limites 

preestabelecidos para a preservação ambiental, em relação à vida, em toda a sua 

biodiversidade.  

Dessa maneira, pôde-se descobrir a formação dos ideais de sustentabilidade, a 

saber; a vitória da consciência ambiental sobre os desejos, comportando-se adequadamente 

em um ambiente cheio de limites, controlando-os pelo empoderamento da razão, como serva 

mais nobre da ilibada consciência ambiental se libertando do ethos capitalista, sob o viés do 

antropocentrismo, para adentrar-se, no ethos da Bioética, como consciência ambiental. 

Dessa forma, prosseguiu-se na investigação da formação da consciência ambiental 

pelo paradigma da Bioética substituindo o ethos capitalista, pelo modelo paradigmático 
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calcado no biocentrismo, julgando-se ser mais adequado para abordagem da problemática, 

quando se procurou alcançar sua resolução. 

Por essa consciência, o ser humano deveria ser conduzido pela ética ambiental, do 

ser consciente, ultrapassando o ethos capitalista, por meio de desdobramentos, por máximas 

categóricas, como pêndulos, para inclinação do ‘ser vivo’ a favor da vida.  

Por conseguinte, tendo como pano de fundo a necessidade de conciliar 

desenvolvimento econômico e preservação ambiental, o presente trabalho tem como hipótese 

a proposta de considerar a Amazônia como organismo e dinâmica da vida, com mecanismos 

de autopreservação e valores excedentes à soma do preço de árvores e riquezas minerais, não 

simplesmente o valor do seu produto, em sua totalidade, mas um fim em si mesmo, pela 

Bioética sob o prisma do biocentrismo. 

Desse modo, os múltiplos fatores, como: as condições necessárias à manutenção 

da vida, o potencial dos Serviços Ecossistêmicos (SEs) na preservação da própria floresta, o 

bioma e sua biodiversidade, contribuem para sua autopreservação, se for mantido um limite 

mínimo de equilíbrio ambiental. Assim sendo, o presente trabalho tem seu enfoque na ética da 

vida, na estrutura fundante da consciência ambiental, para manter esse equilíbrio, sendo 

formada pela análise da realidade, na própria floresta.  

Partindo desse pressuposto, o conjunto dos fatores, interdependentes, seria maior 

quando comparado à soma das partes isoladas, ficando evidente a necessidade da prestação de 

SAs pelo homem, em prol do meio ambiente, para mantê-los, quando houvesse alguma 

desestabilização ambiental ou visando potencializar o substrato, energia e vivacidade, da 

biodiversidade na floresta.  

A manutenção, equilíbrio e dinâmica da vida seriam mais excelsos, quando 

equiparados ao desfrute dos seus produtos, mantendo assim a continuidade dos ciclos e, 

consequentemente, trazendo bem-estar a toda a sociedade, pela garantia de permanência dos 

seus ciclos, para a presente e futuras gerações.  

Portanto, o seu valor poderia exceder, em escala sempre crescente esses ínfimos 

benefícios trazidos pelo capitalismo de consumo, porém, acarretando sempre pontos 

negativos, sendo acompanhado de pressão ambiental, deixando após si irreparável passivo 

ambiental, gerador de grande cataclismo, podendo provocar um colapso ambiental. 

No decorrer do trabalho, percebeu-se a possibilidade de existirem infinitos pontos 

de vista, pelo olhar da humanidade, de diferentes culturas, crenças, valores, ideais, dentre 

tantas outras perspectivas, necessitando de adequação dos seus projetos, em prol de toda a 

vida, em cada compreensão e expressão do ser vivente.  
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Por conseguinte, buscou-se fazer a junção de todas as éticas em um termo comum, 

em ambos os conceitos, incorporando o ethos grego e a ética cristã, bem como a ética 

protestante, ou até o indomável ethos capitalista, juntamente com todas as outras éticas, em 

busca da consciência ambiental, em um molde mais adequado, pela perspectiva biocêntrica da 

ética, em relação à humanidade e o seu meio. 

Desse modo, encontrou-se o trabalho desenvolvido pelo Teólogo Protestante Fritz 

Jahr (1895 – 1953), na inauguração de um novo tempo teórico, ocorrido em 1927, na 

Alemanha. Segundo Pessini (2013) ele apresentou um novo imperativo bioético sobre o 

respeito a todos os seres vivos, como um fim em si mesmo, tratando-os pelos valores de sua 

essência. 

No mesmo sentido, encontrou-se o trabalho Potter (1995), em 1970, sobre a 

Bioética, como a ‘Ciência da Sobrevivência’ utilizando-se das ciências e das humanidades. 

Esse autor foi apresentado por Naves e Reis (2016) em uma de suas obras 

principais, sob o título ‘Bioethic: Bridge On The Future’, ‘Bioética Uma Ponte Para o 

Futuro’, quando atualizaram a matéria.  

O objetivo maior da Bioética seria a solução do problema ambiental, a níveis 

globais, estabelecendo um ponto de partida a todos os povos, partindo dos ideais comuns e 

gerais, para poder-se avançar em termos transfronteiriços e transdisciplinares, reconhecidos 

por todas as sociedades por um sistema aberto de valores, agregando as diferentes éticas 

mundiais em torno da vida.  

Nesse sentido, denotou-se ser a ascensão da vida mais excelente, em relação à 

corrupção da morte, bem como a permanência ser melhor, se comparada à extinção, sendo o 

núcleo apropriado para juntarem-se em um só ponto, as ciências e as humanidades, para a 

formação da consciência ambiental, pois, a defesa da vida deveria ser tornar corolário 

mundial. 

Por essa perspectiva, o ser humano reconheceria o estado das coisas e a dinâmica 

da vida, estabelecendo a direção em torno de práticas sustentáveis e do planejamento de suas 

ações, rumo à sustentabilidade, para prestar bons SAs à natureza, diferentemente da visão 

reduzida do antropocentrismo clássico, superando-o, pois, não imporia deveres morais ao 

homem em relação ao meio ambiente, com fim em si mesmo, ademais, estaria voltado apenas 

para si mesmo e seus semelhantes.  

Nem mesmo poderia se estabelecer o antropocentrismo mitigado porque, embora 

reconhecesse a existência de deveres humanos para com o meio ambiente, o foco continuaria 

sendo o homem, denotando a necessidade de substituição do modelo antropocêntrico pelo 
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modelo biocentrista, no tocante à finalidade, pois, o ritmo de destruição contra a natureza 

estaria potencializado pela ciência e tecnologia. 

Constatou-se pelo trabalho o poder destrutivo do homem, alcançando dimensões 

inimagináveis, sendo capaz de destruir o planeta com o apertar de apenas um botão, 

acarretando a morte de milhões de pessoas. Se assim o fosse, os vivos teriam inveja dos 

mortos, como apresentado pela teoria do ‘inverno nuclear’, sendo-lhe necessário um limite 

pelo paradigma da Bioética.  

Pela definição de Kuhn (1991) sobre paradigma entendeu-se ser as realizações 

científicas universalmente reconhecidas e aceitas, servindo-lhes para durante algum tempo 

resolver problemas.  

Nesse sentido, a mudança de paradigma começaria pelo grupo de estudiosos 

expondo o defeito do modelo/padrão, pela categoria epistemológica e fundamental utilizada 

pelo cientista, ajudando-o como instrumento de trabalho a organizar o seu raciocínio, expondo 

a visão de mundo dos elementos formais e de conteúdo, capazes de mudar as generalizações 

simbólicas de sua comunidade científica, tendo em vista proporcionar respostas satisfatórias 

às problemáticas científicas, cujas soluções já não se encontravam respaldo na matriz teórica 

do antropocentrismo, havendo a ruptura e quebra desse paradigma.  

Portanto, pela compreensão trazida no desenvolvimento do trabalho, emponderou-

se a opção mais adequada às percepções éticas de todos os povos, a saber; a Bioética como 

modelo paradigmático, em torno da vida, pelo biocentrismo, pois, a vida seria o ponto 

comum, uníssono da humanidade, pelos princípios e conceitos de aceitação universal.  

Os resultados do objetivo específico, de apresentar a Bioética como mudança de 

paradigma, apontam para uma moldura de aceitação universal, desse modo, pelo 

desenvolvimento do trabalho, conclui-se pelo conjunto maior da Bioética, pela defesa do 

conteúdo ‘vida’, como sustentáculo de todos os outros princípios e valores, apontando para o 

dever das teorias, de preservação, permanência e relacionamento do homem e o seu meio, 

voltarem-se ao seu núcleo fundante, proporcionando o movimento dos sentidos em torno da 

condição do ser vivo, para acompanhamento e compreensão dos seus desdobramentos e toda 

sua dinâmica. 

Portanto, conclui-se que a Bioética seria o ponto de equilíbrio do meio ambiente, 

tão apetecido pela multidão de pensadores, pois, defenderia a manifestação e permanência da 

vida, em toda a sua dinâmica e biodiversidade, sendo-lhe necessária a mudança de paradigma. 

Como forma de construção do conjunto de valores e crenças, em um molde 

aberto, retornou-se aos indícios da sustentabilidade, desde 1863, com o trabalho de Thomas 
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Huxley, perscrutando as ‘Evidências Sobre o Lugar do Homem na Natureza’, prosseguindo 

por Haeckel (1866), com o conceito de Ecologia, entendendo-a como aquela capaz de ater-se 

nas relações do organismo com o seu mundo, na chamada ‘economia da natureza’. 

Por volta da década de 1960, retornou-se aos pensamentos sobre o relacionamento 

do homem/natureza, despontando o fenômeno mundial de alerta ambiental, rumo à 

consciência ambiental, como ocorreu nos Estados Unidos, pelo trabalho de Rachel Carson 

(1962), em sua obra ‘Primavera Silenciosa’.  

Na década de 1920, Fritz Jahr (1927) cunhou o termo ‘Bioética’, posteriormente, 

em 1968, foi apresentado o Relatório de Medows, sobre o drástico crescimento humano diante 

dos recursos naturais finitos. 

Nos encontros globais, os seus atores discorreram sobre a temática ambiental e as 

mudanças climáticas, surgindo o termo ‘ecodesenvolvimento’, desenvolvido a partir da noção 

de Ecologia, na mobilização mundial em 1972, na Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, tendo em vista a união das 

várias teorias contrastantes, entre o crescimento econômico e a proteção ambiental.  

Em Sachs (1993,) o seu conceito foi relacionado com o desenvolvimento em suas 

próprias forças, para proporcionar a interação de forma harmônica entre as dimensões sociais 

e econômicas do desenvolvimento, por meio de uma gestão ecologicamente prudente dos 

recursos e do meio, assim ele teria complementado, em sua obra de 1980, sobre o 

desenvolvimento socialmente desejável, economicamente prudente e economicamente viável. 

Em continuação à busca pela consciência ambiental, perpassou-se pelo termo 

‘Desenvolvimento Sustentável’, utilizado pela primeira vez em 1987 sob os anseios do título 

‘Nosso Futuro Comum’ no relatório de Brundtland, tendo o seu conceito apresentado por 

Almeida e Araújo (2013) tendo em vista ao atendimento das necessidades do presente, sem 

comprometer a potencialidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades.  

Em complemento a essa ideia, Zagurski e Massimino (2015) apresentaram os seus 

três pilares: o financeiramente viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. 

Na ‘Rio+20’, de 2012, foi proposta uma ‘economia mais verde’, visando conciliar 

o desenvolvimento econômico e social com os SEs, tendo em vista a baixa emissão de gases 

poluentes.  

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), em 1972, 

apresentou o conceito de economia verde como fornecedor de resultados positivos, trazendo 

melhoria para a humanidade pelo bem-estar e a igualdade social, consonantemente com a 

redução dos riscos ambientais e a escassez ecológica. Os seus três pilares, no entendimento do 
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autor Pavese (2011), foram: a diminuição das emissões de carbono simultaneamente ao 

aumento da eficiência energética e a minimização das perdas da biodiversidade e de seus 

respectivos SAs. 

A proposta da Economia Verde restringiu-se em esclarecer os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), rumo à sustentabilidade, com metas pré-programadas. 

Os resultados do objetivo de investigar os embriões, sobre sustentabilidade, 

apontam para a proposta de união de ambos os termos: ecologia, ecodesenvolvimento, 

desenvolvimento sustentável e economia verde, pela perspectiva em relação à consciência 

ambiental, porém, pela análise reflexiva, o trabalho retornou aquém do esperado, pois em 

ambas, o enfoque dado seria no antropocentrismo, repetindo o eco trazido pela história, pela 

mesma consciência, do ethos capitalista. 

Mediante essa análise, a consciência ambiental do ethos capitalista ofereceria a 

natureza e a dinâmica da vida como sacrifício à sua sobrevivência, apenas como meio ao 

bem-estar do homem, enquanto estivessem se movimentando em torno da humanidade, para 

trazer-lhe a felicidade, cultuando a si mesmo como o deus homem, em função do seu 

egoísmo. 

À vista disso, na conclusão do trabalho sobre os termos, a Bioética como 

consciência ambiental e os PSAs, como proposta para a sustentabilidade, firmar-se-iam na 

máxima categórica, da ética da vida, encontrada no decorrer do trabalho, na seguinte 

afirmação: ‘a vida é o fim em si mesmo para sua preservação’ devendo ser, portanto, o motivo 

autossuficiente garantidor de sua permanência, envolto ao seu núcleo, por meio de ética 

própria.  

Desse modo, a consciência ambiental trazida pela Bioética seria a defesa da vida, 

com fim em si mesmo, na tentativa de mantê-la, quando possível, na mais ampla 

biodiversidade. Portanto, para o cumprimento desse fim, unir-se-iam as ciências e as 

humanidades, rumo à sustentabilidade, como afirmado por Potter (1995): na ‘Ciência da 

Sobrevivência’, procurando relacioná-la aos ecossistemas, onde se apresentaria, em sua 

multiforme manifestação, seguindo na inter-relação aos Serviços Ecossistêmicos (SEs), os 

Serviços Ambientais (SAs) e o Pagamento por Serviços Ambientais (PSAs). 

Dessa forma, a partir das averiguações pré-levantadas, o pressuposto para os 

PSAs seria a Bioética como consciência ambiental, como apresentado por Fritz Jahr (1927), 

buscando respeitar e preservar todo ser vivo, com fim em si mesmo tratando-o, se possível, 

como tal.    
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Capra (1996) apresentou o termo ‘Ecologia Profunda’, para embasar a sua teoria, 

a ‘Teia da Vida’, como que a destacando, sobre redes de fenômenos da própria na natureza, 

imergindo os seres humanos nas dimensões de conceitos interconectados e interdependentes. 

Portanto, por meio desta teia da vida, os seres humanos fariam parte, dessas interações, 

apenas como um fio, não podendo desconsiderar o todo, desse modo, haveria a necessidade da 

junção de ambas as ciências e as humanidades para explicar a dinâmica da natureza.  

Por conseguinte, por esse conjunto de ideias apresentadas, sobre a ecologia 

profunda, rumou-se ao reconhecimento da vida, abordando os níveis dos sistemas vivos, dos 

organismos, dos sistemas sociais e ecossistemas, mediante percepção produzida pela 

consciência ambiental, sob o paradigma da Bioética, como apresentado na obra de Fritjof 

Capra (1996), na sua teoria sobre ‘A Teia da Vida’.  

Nessa mesma perspectiva, James Lovelock (1919) apresentou a ‘Hipótese de 

Gaia’, buscando reconhecer a dinâmica da vida em nível global, levando-se em consideração 

a homeostase da Biosfera, estabilizando todo o planeta, pela inteligência própria da vida,  

adentrando-se nos conceitos de SEs e SAs.  

Por essa teoria a vida teria a capacidade de controlar a terra e todo o seu meio com 

fins à sua própria permanência e continuidade, de forma ativa pela Biosfera, mediante 

conjuntos de propósitos predefinidos. 

Aferindo-se mais profundamente as ramificações das teorias da vida, abordou-se o 

vitalismo e o organicismo, ambos, tendo como ponto em comum, considerar o todo maior que 

a soma das partes.  

Isto seria possível, pois, encontrar-se-iam vários fenômenos presentes a partir de 

determinadas complexidades, como ocorre com a doçura nas frutas, por exemplo, pois, o 

sabor do açúcar não estaria presente nos átomos de carbono, nem tampouco nos átomos de 

hidrogênio e de oxigênio que constituem os seus componentes, mas oriunda de fenômenos 

inexplicáveis como as forças emergentes ou os mecanismos de autorregulação. 

Assim, entendeu-se pela dependência das partes na interação dos sistemas. 

Cumpriu-se, assim, investigar o sentido da palavra ‘Sistema’, como no sentido de ‘colocar 

junto’, estabelecendo a natureza de suas relações, concluindo pela complexidade organizada e 

interligada. Nesse sentido surgem funções ecossistêmicas, ou os SEs, conceituados como, a 

interação resultante dos elementos partes de um todo para produzir bem-estar não somente aos 

seres humanos, mas a toda a dinâmica da vida.  

Dessa forma, os SEs apresentaram-se como benefícios relevantes para a 

sociedade, advindos dos ciclos ecossistêmicos, demandando proteção, por iniciativas 
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antrópicas, com o objetivo de favorecer a provisão dos SEs, quando esses forem submetidos a 

grandes impactos ambientais, que por ventura viessem a comprometer os seus 

funcionamentos.  

Tendo em vista maior compreensão sobre a importância dos serviços prestados 

pelo homem à natureza, apresentou-se o reconhecimento da vida na biodiversidade, aplicada 

ao dilema do homem faminto, além dos tradicionais ‘comando e controle’, tendo em vista o 

monitoramento da vida.  

Por esse dilema, um pequeno agricultor detinha as últimas sementes de uma 

determinada espécie, sendo o substrato essencial para a permanência de outras espécies, 

interligadas a outras e outras, assim, sucessivamente.  

Ocorre que o homem estaria com muita fome, encontrando-se nessa difícil decisão 

a ser tomada, portanto, o que ele deveria fazer?  

Entendeu-se sobre a educação ambiental, para se adquirir a consciência razoável 

na sua decisão, mostrando-lhe a significância daquelas simples sementes e dos seus possíveis 

benefícios, para convencê-lo da sensatez em se prestar SAs à natureza. 

Assim, pelo embasamento no trabalho, poderiam ser utilizados os princípios 

norteadores da Bioética, como o Princípio do Protetor-Recebedor, ou o Princípio da 

Precaução, para distribuir os seus esforços na sobrevivência da mais ampla biodiversidade 

possível, se esforçando para garantir o prosseguimento daquela espécie, utilizando-se do 

mínimo necessário, sem comprometer as colheitas futuras, resguardando algumas daquelas 

sementes para sua continuidade pela boa disposição do coração esclarecido, envolto na 

solidariedade ambiental. 

Isso seria possível, quando ele fosse assistido, simultaneamente ao ensino, com a 

assistência técnica e financeira, para lhe retirar de sua penumbra, lhes oferecendo os meios de 

subsistência mais adequados, descobrindo-se a razão de ser dos PSAs, a saber; a solidariedade 

ambiental, pelo paradigma da Bioética.  

Dessa forma, retornou-se ao ponto culminante do trabalho, pois, tanto Fritz Jahr 

(1927), como Potter (1970), estabelecem a Bioética, tendo como a razão de ser, a preservação 

da vida, na mais ampla biodiversidade possível, podendo, portanto, relacioná-la aos PSAs, no 

tocante à solidariedade ambiental, para a manutenção da vida em toda a sua biodiversidade. 

Isso se deve porque serão mantidos os SEs, prestados pela natureza aos seres 

vivos, podendo ser oferecidos, em contrapartida, os SAs, prestados pelo homem à natureza, na 

demonstração da consciência da vida, mediante contrapartida financeira, para a 
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complementação dos meios de subsistência, das famílias inseridas na Floresta Amazônica 

Brasileira, quando atendessem os requisitos de recuperação e proteção dos SEs. 

Portanto, parte da conclusão se resume na razão de ser dos Serviços Ambientais 

ou no motivo de sua existência, pois, a vida somente será mantida, em sua mais ampla 

biodiversidade, quando houver a ética da vida, como consciência ambiental, aplicada na 

manutenção de cada singularidade, pela razão de ser dos PSAs, na hipótese da solidariedade 

ambiental pela Bioética, e na empatia pela vida, adquiridas pela educação ambiental. 

Com esse propósito, foram sugeridos os PSAs para direção dos Projetos de 

Manejo Florestal e aplicados aos Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDSs), podendo 

ser firmados pelos PSAs, à longo prazo, garantindo-lhes a sustentabilidade nas constatações 

de suas carências. 

Procurou-se trazer exemplos práticos aplicados na Amazônia, sobre os PSAs, 

como o Projeto Floresta em pé, recebendo o aporte financeiro do Fundo Francês pelo Meio 

Ambiente Mundial (FFEM), para a proteção da biodiversidade. 

Esse fundo público bilateral foi criado em 1994, pelo governo francês, após a 

Conferência do Rio, no acordo firmado em 2006, com o Brasil, no valor de aproximadamente 

R$ 8 240 859,68 (oito milhões duzentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e 

sessenta e oito centavos), valores atualizados em 2019.  

Também, tendo essa finalidade, apresentou-se o Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (Funbio), funcionando como mecanismo financeiro nacional privado, bem 

como o Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), implantado pelo Banco Mundial e o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).  

Seguindo, dentre tantos fundos de financiamento, o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), já implantaram o Fundo Global para o Meio Ambiente 

(GEF), estabelecido em 1991, como um programa piloto de US$ 1 bilhão, do Banco Mundial 

para apoiar a proteção do meio ambiente global e promover o desenvolvimento sustentável.  

Esse modo de investimento, em meio ambiente, demanda a sua efetivação em 

casos práticos, pois, desde o seu início, já destinou mais de US$ 13 bilhões para muitos 

projetos, tornando possível a aplicação da hipótese apresentada no decorrer do trabalho, em se 

utilizar os PSAs como formas de sustentabilidades de projetos de desenvolvimento 

sustentáveis na Amazônia. 

Portanto, para determinação dos compradores, dos SAs, dever-se-ia levar em 

consideração a disposição em querer pagar pelo serviço prestado ao meio ambiente, como já 

desenvolvido no decorrer do trabalho, pela solidariedade ambiental, olhando com empatia 
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para a região Amazônica, pois, abrange aproximadamente 7,5 milhões de km², em áreas de 

difícil acesso, demandando a realização de tarefas hercúleas, no tocante ao controle e 

fiscalização, pois os gastos são elevadíssimos. 

Ademais, constatou-se grande demanda, pela pesquisa, sobre os PSAs, pois, ali 

residem mais de 500 mil pequenos agricultores na Amazônia Legal Brasileira, na maioria, 

enquadrados como famílias de baixa renda, podendo prestar um bom SA ao meio ambiente, 

contribuindo para mitigar, controlar e reverter os acelerados processos de deterioração do 

meio ambiente, recebendo em contraprestação os meios de subsistência necessários para se 

estabelecerem de forma sustentável na floresta. 

No Brasil, pelo Código Florestal, há previsão, expressa para a aplicação dos 

PSAs, como exposto na Lei n.º 12 651/2012, no art. 41, caput, tornando-se opção acertada 

para a abordagem antropológica na Floresta Amazônica, sobre os Manejos Florestais 

Sustentáveis, bem como os PDSs. 

Na proposta da hipótese apresentada, se resumem no pagamento pelo 

desmatamento evitado, bem como pela captura adicional de carbono, mudando o tipo de 

vegetação na localidade, por plantações florestais, reflorestamentos ou formas mistas 

Agroflorestais.  

Desse modo, poderiam implantar ‘cordões e cinturões de isolamento’, em torno da 

floresta, barrando as pastagens ou as atividades nocivas ao meio ambiente, sendo financiados 

por Mecanismos de Parcerias Florestais de Carbono - ‘Forest Carbon Partnership Facility’ 

(FCPF), ofertando pagamentos, baseados em resultados, para países como o Brasil, como 

forma de incentivo, no âmbito UNFCCC, tendo em vista recompensar financeiramente os 

resultados de redução de emissões de gases de efeito estufa, (REDD+ = Redução de Emissões 

Provenientes de Desmatamento e Degradação Ambiental) para alcançarem reduções 

satisfatórias de desmatamento nas florestas. 

Nesse sentido, no Brasil, com o Decreto n.º 6527/08, estabeleceu-se o Fundo 

Amazônia, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social — BNDES, tendo 

em vista a sua aplicação em setores ambientais estratégicos, direcionando essas doações para 

ações contra o desmatamento e a promoção da preservação ambiental, como se tem, no seu 

art. 1.º, visando à sustentabilidade. 

À vista disso, passou a ter como estratégia os pagamentos por resultados, 

recebendo do ‘Fundo Amazônia’ mais de três bilhões de reais, dos principais doadores como: 

a Noruega, sendo a maior doadora, ultrapassando os três bilhões de reais, sendo seguida pela 
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Alemanha, com quase 200 milhões de reais e a Petrobras com quase 20 milhões de reais até à 

data de 2018.  

Nesse sentido, constatou-se a iniciativa dos países: Noruega, Alemanha e o Reino 

Unido, dispostos a investir cinco bilhões de dólares americanos, pelo compromisso assumido 

em 2015, efetuando pagamentos por resultados (REDD+), até 2020, pelo Fundo Verde para o 

Clima (GCF).  

Porém, foi possível constatar com a abordagem investigativa, a dificuldade em se 

fazer com que esses recursos chegassem até às comunidades locais, pois, não ofereceram 

mecanismos eficazes, necessitando sua complementação através de parcerias com empresas, 

ou setores especializados, no desenvolvimento desse tipo de trabalho, com fins à adequação, 

atendendo às exigências e os parâmetros legais, já estabelecidos para serem prestadores desses 

SAs.  

 Tendo em vista esse objetivo, o nível de referência de emissões florestais (FREL) 

deveria ser suficiente para ser adotado como parâmetro, com fins à medição dos resultados 

das ações de REDD+, porém, deixou a desejar, por estar envolto em métodos complexos, 

portanto, na proposta da dissertação, apresentou-se a hipótese de eles serem simplificados, 

tendo em vista a ampliação do seu alcance, visando à participação das comunidades locais, 

por meio de imagens de satélite, estabelecendo os PSAs, na modalidade de Créditos de 

Carbono. 

Esse sistema é baseado no controle do desmatamento, pelo Programa de Cálculo 

do Desflorestamento da Amazônia (PRODES), um projeto desenvolvido pelo INPE, do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), com parcerias do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA), realizando monitoramento através de satélites, sendo possível verificar 

em tempo quase real, os níveis de desmatamento na Amazônia, desde 1988, com precisão de 

poucos metros, com períodos quinzenais. 

Constatou-se também ser possível, em algumas situações, a utilização de imagens 

de satélite, com base nos dados do RADAMBRASIL, para verificar as mudanças no estoque 

de carbono nas florestas, comparando-as com as imagens aéreas de radar captadas por de 

avião, entre o período de 1975/1985, coletadas pelo Ministério das Minas e Energia, por 

desmatamento ocorrido na Amazônia, desde 1996, por um período de cinco anos, atualizada, 

de tempos em tempos. 

Levando-se em conta o que foi observado, os resultados do quarto capítulo 

apontam para a possibilidade de aplicação dos PSAs na Amazônia, mediante o uso dos 
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recursos disponibilizados pelos fundos internacionais e nacionais, através de parcerias 

público-privadas, dos vários setores da sociedade, sendo estabelecidos os pagamentos, tendo 

em vista as imagens de satélite, para aferir-se as taxas de desmatamento, alcançando de 

maneira mais simplificada os pequenos produtores agroflorestais.  

A conclusão até aqui desenvolvida, no decorrer da pesquisa, aponta para a 

possibilidade de aplicar a hipótese da Bioética como novo paradigma da consciência 

ambiental, em casos concretos e constatou-se também a possibilidade de aplicarem-se os 

PSAs, como formas de se estabelecerem as comunidades locais na Amazônia, em harmonia 

com a manifestação da vida, na mais ampla biodiversidade, pela solidariedade ambiental e a 

empatia humana, adquiridas pela educação ambiental. 

Depois de fazer as devidas considerações, adentrou-se, sobre o pioneirismo da 

empresa Maflops, no Projeto de Manejo Florestal Sustentável, para proposta de aplicação dos 

PSAs, em complemento aos meios de subsistência às comunidades locais e a própria 

manutenção das atividades da empresa, oferecendo contrapartidas, por meio dos SAs 

prestados pelo homem à natureza, no exemplo da primeira Concessão de Parceria Público-

Privava (PPP), em Manejo Florestal e Projeto de Desenvolvimento Sustentável, do Brasil, 

dentro da Flona do Tapajós e dos assentamentos PA, Moju I e II, no Baixo Amazonas, no 

Estado do Pará. 

Portanto, ultrapassou-se o ideal da tradição irresponsável de exploração 

Amazônica, considerando-a como amontoado de riquezas e produtos, para a inquirição sobre 

a interação da vida e seus ciclos aplicados na Amazônia, antevendo-a como organismo, 

dinâmica e abrigo da vida. O trabalho ateve-se também na razão dos Pagamentos por SAs 

com o dilema do homem faminto, entendendo-se ser a solidariedade ambiental o sentido de 

sua existência.   

Os resultados gerais indicam que a Bioética como consciência ambiental é molde 

adequado para a defesa da vida estando apta para abordar os problemas e a crise ambiental.  

Em resumo, os resultados apontam para a aplicação dos PSAs, revertendo 

efetivamente o cenário de degradação ambiental.  

Quanto ao caso específico, os resultados seguem no mesmo sentido, pois, a 

Empresa Maflops desenvolveu um trabalho pioneiro sobre sustentabilidade e preservação, 

possibilitando a manutenção e permanência dos assentamentos, ora retratados, porém, 

necessitando de financiamento, para o desenvolvimento dos seus projetos, suplementando-os 

pelos PSAs.  
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Conclui-se que a conscientização ambiental trazida pela Bioética liga-se de forma 

interdependente à sustentabilidade, pela perspectiva biocêntrica, sendo mais apropriada para a 

abordagem da relação entre homem e natureza, na Amazônia, quando levada em 

consideração, pela análise antropocêntrica o biocentrismo. Portanto, de maneira específica, 

poderia contribuir para solucionar os principais problemas constatados na pesquisa de campo. 

Constatou-se ser a falta de documentação dos lotes e a falta de aplicação da 

Regularização Fundiária Rural (Reurb), atreladas à morosidade quanto à aprovação dos 

Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDS) os principais entraves quanto às condições 

necessárias para poderem participar de projetos como aqueles de crédito de carbono e dos 

PSAs. 

Seria essencial a implantação de suporte técnico e científico para o 

desenvolvimento dos trabalhos ambientais, conjuntamente com a Maflops, aplicados aos 

PSAs, prestados pelo homem à Amazônia, sendo pertinente a contrapartida do aporte 

financeiro, como alternativa aos meios de subsistência para comunidade local e a empresa 

Maflops, pelas várias comunidades assistidas por ela, para a estabilização dos aspectos 

referentes à sustentabilidade.   

Desde o início, dos Projetos de Manejo Florestal da Maflops, por volta do ano de 

1992, constatou-se ser irrazoável a empresa insistir, na sua razão de ser, pela na retirada de 

madeiras, pois, esse era o principal objetivo dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável, 

alicerçados sobre o preço da madeira, como se constatou em pesquisa de campo. 

Na história da Maflops, desde a sua fundação, o preço de suas madeiras era o seu 

alicerce principal, porém, não foi suficiente para trazer a sua sustentabilidade, ademais, 

deixou pelo impacto produzido, grande passivo ambiental, não justificando a sua continuidade 

pelo simples preço madeireiro. Como desenvolvido no decorrer da pesquisa, a árvore teria 

maior valor se ficasse em pé na floresta.  

Desse modo, a finalidade socioambiental da Maflops deveria ser outra, pois, os 

Projetos de Desenvolvimento Sustentável e o Manejo Florestal Sustentável, ambos, têm a 

finalidade maior de prestar os SAs, de excelência à natureza, portanto, sendo incompatível os 

seus alicerces com o preço da simples madeira, ou a sua finalidade social atrelada ao mercado 

madeireiro. 

Por esse ponto de vista, requerem-se a quebra das correntes do mercado de 

consumo e de massa, trazidas pelo ethos capitalista. Dessa forma, os SAs prestados pela 

Maflops, à natureza, poderiam ser realizados com outra finalidade, não somente pela venda da 

madeira, quando executasse os Projetos de Manejo Florestal Sustentável. 
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Como se percebeu no decorrer da pesquisa, os serviços prestados pela Maflops 

encaixam-se perfeitamente nos SAs, portanto, ela deveria encontrar-se na razão de ser dos 

PSAs, pela solidariedade ambiental, achegando-se aos seus fundamentos, para receber os 

Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs). 

Desse modo, pela solidariedade ambiental, ambos, aceitariam as condições da 

finalidade principal, contrária à extração de madeiras, retirando-se pela sua decisão, por 

consequência, o ethos capitalista, como consciência ambiental, do mercado capitalista e de 

consumo, substituindo-o pelo paradigma da Bioética como consciência ambiental, sobre a 

ética da vida e, consequentemente, retirando a primazia do mercado madeireiro, relegando-o a 

segundo plano, apenas como objetivo secundário. 

Dessa maneira, a consciência ambiental do ethos capitalista, constatado no início 

do Pós-Revolução Industrial, seria substituída pela consciência ambiental desenvolvida pelo 

paradigma da Bioética, considerando a vida com fim em si mesmo, em sua mais ampla 

biodiversidade, aplicando a solidariedade ambiental e a empatia, como impulsos de 

preservação, portanto, pela ética mundial da vida, estabelecendo-se os PSAs para as 

comunidades locais.  

Por essa perspectiva, constatou-se ser contraproducente o ethos capitalista quando 

considera o trabalho de excelência executado pela Maflops, apenas ao simples preço de 

madeira, retirando sua verdadeira finalidade, pois, com essa mentalidade, já não mais se 

encontram as árvores de espécies nobres, como: o Pau Brasil, Jacarandá, Mogno, Bálsamo 

(hoje espécies em extinção), dentre tantas outras. 

 Pôde-se perceber desde a implantação das fazendas Treviso e Vitória, a utilização 

de árvores pelo simples preço de madeira, enquanto ficavam cada vez mais escassas, 

demandando a busca, sempre mais adiante, por outras árvores, deixando um vazio na 

natureza, enquanto se aumentava cada vez mais a dependência pelo mercado madeireiro, sem 

a opção dos PSAs, como sendo escravo do ethos capitalista. 

Desse modo, a Maflops foi considerada apenas meio, ou mediadora dos negócios 

alheios, ou até mesmo um simples instrumento de extração de madeira, presa pela demanda 

irracional de outros escravos do consumismo, enquanto o fim daqueles recursos se 

aproximava, passando-se pelo aumento dos preços, gastando-o com o custo dispendioso de 

sua oferta, para se chegar, enfim, à sua carta de alforria, pelo ultimato da consciência 

ambiental, ao capitalismo de consumo.  

Dessa forma, o paradigma tão convincente do antropocentrismo se perdeu em seus 

tantos delírios, quando não soube entender a manifestação da vida, com fim em si mesmo, 
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ademais, o seu poder de argumentação, justificador de tantas práticas e interesses sem sentido, 

encontra-se agora submetido ao crivo de um novo entendimento, sendo redarguido pela nova 

compreensão sobre a vida, essa, com sólidos argumentos, advinda da percepção formada pela 

consciência ambiental, ponderada pela educação ambiental, oriunda do novo paradigma da 

Bioética.   

Portanto, por esse novo olhar poder-se-ia perpassar pela história da Maflops, 

vendo-a há centenas de quilômetros, do seu ponto de partida, para dentro da floresta, 

apontando a direção em sentido contrário ao caminho trilhado, sobre a inviabilidade de sua 

busca pela madeira nativa, ensinando-a que a cada árvore extraída da floresta a distância em 

sua frente também se estenderia, prolongando-se a sua busca por outras árvores, tornando-a 

cada vez mais insaciável, pelas raras e caras relíquias da natureza. 

Dessa maneira, não poderia se esquecer do ensino sobre sopro da vida, tão 

importante no restante da natureza, ao pouco abrigo contido pela consciência ambiental, 

dizendo-lhe para dar descanso aos seus pés já tão cansados, enraizando-os, juntamente com a 

floresta, em outra percepção ambiental, por meio do ensino da vida. 

O intuito seria convencê-la do seu esforço vão em vendê-las para a simples 

retirada de sua madeira, pois, receberia em troca, não somente o preço tão ínfimo, mas a 

dificuldade em encontrar-se novamente, não somente dentro da floresta, mas no sentido de 

sua própria existência. 

Portanto, pela hipótese apresentada no decorrer da pesquisa, o seu modus 

operandi seria a favor da natureza e não mais pelo preço da madeira, pois, não precisaria 

depender do mercado madeireiro ou do ethos capitalista. 

A partir da investigação apresentada, a empresa e a comunidade local, seriam 

remuneradas pelos PSAs, quando desenvolvessem, conjuntamente com os demais órgãos, os 

SAs, para a preservação e manutenção da vida, em todos os ecossistemas.  

De outro modo, plantariam o entendimento em terras férteis da consciência 

ambiental, pelo novo paradigma da Bioética, para a germinação advinda desse novedio, do 

gene produzido pelo labor de mãos solidárias, regando o esforço comum pela vida por meio 

da educação ambiental.  
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