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ESPELHO DE CORREÇÃO 

 

Questão 1 

a) O termo foi definido por Garett Hardin no seu texto The tragedy of commons, em que descreve a situação de pastagens 
comunais de livre acesso por pastores, cujo interesse é incrementar seu rebanho, pois aferem o retorno desse incremento 
sem arcar com os custos relativos à superação da capacidade de suporte do ambiente. A situação de tragédia dos comuns é 
transposta pelo autor também ao uso livre do ar e da água como depósito de dejetos. As mudanças climáticas, e outros 
problemas ambientais, podem ser analisados como resultado de um acesso livre para depósito de carbono na atmosfera 
(como colocam alguns dos Economistas do livro O que os economistas pensam sobre sustentabilidade, indicado). 

b) A análise dos economistas toma por eixo a questão das falhas de mercado, relativas às externalidades e aos bens públicos.  

Os candidatos devem saber defini-las: custos e benefícios transferidos fora do sistema de mercado e externalidades positivas 
caracterizadas pela ausência de rivalidade e exclusividade. Possivelmente darão exemplos.  

Atribuir até 4,0 pontos com maior nota àqueles que se apoiarem em economistas ou na literatura de modo geral. 

Como há uma corrente da economia (economia ecológica) que critica a limitação dessa perspectiva, é possível que o 
candidato traga essa crítica, defendendo uma visão mais ampla do uso dos recursos naturais, que envolvem serviços 
ecossistêmicos de reprodução dos recursos naturais anterior ao seu ingresso no sistema econômico.  

Essa crítica pode valer como uma questão “bônus”, com acréscimo de 0,5 ponto. 

c) O próprio autor Garett Hardin propõe a definição de direitos de propriedade ou a definição de medidas de direito 
administrativo sobre a situação do livre acesso. Podem ser aceitos também propostas clássicas de Pigou e Coase (taxas e 
negociações) e de propostas atuais de precificação de carbono (taxas ou mercados de carbono). 


